
מיטב דש דוח תקופתי לשנת 2018



  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 מיטב דש השקעות בע"מ
 
 
 
 
 

דו"ח תקופתי  
לשנת 2018 

 
 
 



  
 

 
 
 
 

 לכבוד   לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך 

  באמצעות המגנא באמצעות המגנא
 
 

מיטב דש השקעות בע"מ 
 

דוח תקופתי 
לשנת 2018 

 
 

מוגש בזאת דו"ח תקופתי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
תש"ל-1970 (להלן: "התקנות"), לשנת 2018. 

 
 מיטב דש השקעות בע"מ   שם התאגיד:  

 
 52-004379-5 מס' חברה ברשם החברות: 

 
 רחוב ששת הימים 30, בני ברק    כתובת:

 
 03-7903000    טלפון: 

 
 03-5169001   פקסימיליה: 

 
Liatc@mtds.co.il    דואר אלקטרוני:

 
  31 בדצמבר, 2018       תאריך המאזן: 

 
 27 במרץ, 2019   תאריך הדו"ח: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:Liatc@mtds.co.il


 מיטב דש השקעות בע"ממ
 
 
 
 
 

תוכן עניינים:  
 

          
 
 
 

     חלק א - תיאור החברה ופעילותה 
 

חלק ב - דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד 
 

חלק ג - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר, 2018 
 

 חלק ד - פרטים נוספים על התאגיד ושאלון ממשל תאגידי
 

חלק ה - דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
כל פרקי הדו"ח הנ"ל מהווים מכלול אחד ומשלימים זה את זהה 

  
 

 



תתווככןן  עעננייייננייםםם

עמוד  תיאור עסקי התאגיד

1 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו  .1

4 מגזרי פעילות  .2

5 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .3

7 חלוקת דיבידנד ומדיניות חלוקת דיבידנד  .4

8 מידע אחר - מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד  .5

11 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  .6

תיאור עסקי התאגיד  לפי תחומי פעילות  

13 מגזר ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך (באמצעות ניהול  קופות גמל, קרנות    .7

השתלמות וקרנות פנסיה)

31 מגזר שירותי ניהול חייסכון שוטף (באמצעות ניהול  תיקיםם וקרנותת נאמנותת) .8

49 מגזר תעודותת סלל / קרנותת סלל .9

62 מגזר חבר בורסה וברוקראז'  מוסדי   .10

73 מגזר אשראי חוץ בנקאי   .11

82 תחומי פעילות אחרים    .12

88 מידע הנוגע לפעילות הקבוצה בכללותה .13



   

1 

פרקק א' - תיאור עסקי התאגיד 
 

תיאור עסקי התאגיד  

1. פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו  

 מיטב דש השקעות בע"מ (להלן: "החברה") התאגדה כחברה פרטית ביום 31.3.1992, תחת השם דור-ברגר 1.1.
ניהול תיקי השקעות בע"מ. ביום 16.6.2013 שונה שמה לשמה הנוכחי וביום 31.3.2014 שונה שמה 
באנגלית של החברה לשם .Meitav Dash Investments Ltd. ביום 12.5.1998 הפכה החברה לחברה ציבורית. 

מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"). 

 למועד הדוח, מניית החברה נכללת ברשימת מדד ת"א-90, מדד ת"א-125, מדד ת"א SME150, מדד ת"א 1.2.
סקטור-באלאנס, מדד ת"א פיננסים, מדד ת"א-ביטוח-פלוס, מדד ת"א פמילי, מדד ת"א מעלה, מדד ת"א 

 .All-Share רימון ומדד ת"א

 למועד הדוח, החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות שלה (להלן ביחד: "הקבוצה"), 1.3.
בפעילויות בשוק ההון הכוללות בעיקר ניהול נכסים פיננסיים לרבות, קרנות השתלמות, קופות גמל, 
קרנות פנסיה, קרנות סל וקרנות כספיות, קרנות נאמנות ותיקי השקעות. כמו כן, עוסקת הקבוצה 
בפעילויות נוספות כגון פעילות חבר בורסה וברוקראז', סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי והפצת קרנות 

זרות.  

 במהלך השנים האחרונות ביצעו החברה וחברות בשליטתה מספר מיזוגים ורכישות של גופים ופעילויות 1.4.
העוסקים בתחומי עיסוקה של הקבוצה וכן בוצעו שינויים מבניים בתוך הקבוצה. במועד זה פועלת 

הקבוצה במבנה ההחזקות המפורט בסעיף 1.5 להלן. 

 להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברות המהותיות בקבוצה נכון למועד הדוח (צוינו שיעורי החזקה 1.5.
רק של חברות שאינן בבעלות מלאה):  

מיטב דש השקעות בע"מ

 85.47%

 
  

 
  

 

  

 

מיטב דש  
ברוקראז' בע"מ 

מיטב דש ניירות  
ערך והשקעות  

בע"מ 

 

 54.64%

מיטב דש טרייד  
בע"מ 

 

 

קבוצת פנינסולה  
בע"מ   

 8080%

מיטב דש 
גמל ופנסיה 

בע"מ 

תכלית מדדים 
ניהול קרנות  

נאמנות בע"מ 

מיטב דש  
קרנות נאמנות  

בע"מ 

מיטב דש  
ניהול תיקים  

בע"מ 
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 מיזוג מיטב דש קרנות ותכלית  1.6.
במסגרת היערכות הקבוצה ליישום הרפורמה בתעודות הסל והסבתן לקרנות סל וקרנות כספיות, מכוח 
חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון 28) התשע"ח-2017 (להלן: "תיקוןן 28"), כמפורט בסעיף 9.14.1 
להלן, ביום 28.11.2018 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור דירקטוריון מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ 
(להלן: "מיטב דש קרנות") ודירקטוריון תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "תכלית") את 
מיזוגה של מיטב דש קרנות לתוך תכלית, תוך חיסולה המשפטי של מיטב דש קרנות. המיזוג מותנה 

בתנאים מתלים, לרבות קבלת אישור משלטונות מס הכנסה למיזוג בפטור ממס. המיזוג יושלם בתום 
הרבעון שבו יתקיימו כל התנאים המתלים. מטרות המיזוג הינן פישוט מערך ההחזקות, חסכון בעלויות 
התפעול, הגדלת היתרון לגודל ושיפור היעילות. ביום 24.3.2019 התקבל אישור רשות המיסים והחברה 

צפויה להשלים את המיזוג בסוף חודש מרץ 2019. 
 

 השקעה בקבוצת פנינסולה  1.7.
לפרטים אודות השקעת החברה בקבוצת פנינסולה בע"מ (להלן: "פנינסולה") ראה סעיפים 11.14.2 ו- 

11.13.3 להלן. 
החל מיום ה-3.7.2016 החברה החלה לאחד את דוחותיה הכספיים של פנינסולה, והחל מהרבעון השלישי 
של שנת 2016 מתייחסת לפעילות האשראי החוץ בנקאי באמצעות פנינסולה כמגזר פעילות בר דיווח 

המוצג בנפרד.  

לפרטים אודות פעילות פנינסולה ראה סעיף 11 להלן.  
 

 מיזוג עם מיטב 1.8.
 ביום 19.3.2013 השלימה החברה עסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם בעלי המניות של 1.8.1.

מיטב בית השקעות בע"מ (להלן: "מיטב"), אשר במסגרתה רכשה החברה את מלוא הון המניות 
המונפק והנפרע של מיטב מבעלי המניות בה (כפי שהיו במועד השלמת העסקה) ובתמורה, 
הקצתה החברה לבעלי המניות במיטב (בהתאם לחלקם היחסי במניות מיטב במועד השלמת 
העסקה) מניות של החברה, אשר היוו במועד השלמת העסקה כ-43% מהון המניות המונפק 
והנפרע בפועל של החברה ו-45% מזכויות ההצבעה של החברה בפועל (לעיל ולהלן: "עסקת 

מיטב דש").  

 במועד השלמת עסקת מיטב דש, נכנס לתוקפו הסכם שליטה משותפת בחברה בין ברמ פיננסים 1.8.2.
בע"מ (להלן: "ברמ פיננסים"), בעלת השליטה בחברה עובר למועד השלמת העסקה, לבין מאיה 
החזקות (יעלים) בע"מ (להלן: "מאיה") (חברה בשליטתו של מר צבי סטפק). בעקבות כניסתו 
לתוקף של הסכם השליטה המשותפת בחברה, היוו ברמ פיננסים ומר צבי סטפק את בעלי 
השליטה בחברה. לפרטים אודות הסכם בעלי המניות ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

30.8.2012 (מספר אסמכתא 2012-01-226407), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

 אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקת מיטב דש, אשר היווה תנאי מתלה להשלמתה, 1.8.3.
ניתן בכפוף למכירת כלל פעילות תעודות הסל אשר נוהלו על ידי חברות בשליטת מיטב או כלל 
פעילות תעודות הסל אשר נוהלו על ידי חברות בשליטת החברה (להלן: "הפעילות הנמכרת"). 
בהתאם לאמור, ביום 30.4.2013 הושלמה עסקה לפיה פסגות בית השקעות בע"מ (להלן: 
"פסגות") רכשה ממיטב את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של מיטב תעודות סל אחזקות 
בע"מ וגעש עשיית שוק בע"מ, שהיו חברות בשליטתה המלאה של מיטב, אשר באמצעותן 
החזיקה וניהלה מיטב את כלל פעילות תעודות הסל. תמורת העסקה עמדה על סך כולל של כ-

153 מיליון ש"ח. לפרטים ראה דיווח מיום 30.4.2013 (מס' אסמכתא 2013-01-050029), הנכלל 
 בדוח זה על דרך ההפניה.

 בהתאם להנחיית אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, מכרה קבוצת ברמ ביום 1.8.4.
31.12.2015 את החזקותיה בברמ פיננסים לחברות אלי ברקת אחזקות בע"מ, ב.נ. ברקת אחזקות 

וסטודיו בע"מ ויובל 63 אחזקות (1995) בע"מ בחלקים שווים. 

 עסקת מיטב דש הביאה לחברה יתרונות סינרגטיים מהותיים באופן הדרגתי החל ממועד 1.8.5.
השלמת עסקת מיטב דש.  

 ביום 17.3.2016 הגישו החברה והמוכרים זה לזה דרישות שיפוי בגין הוצאות שעשויות להיגרם 1.8.6.
להם עקב חבויות עבר במיטב ובחברה (בהתאמה), הנובעות בעיקרן מהליכים משפטיים, ועל 
מנת לשמור את זכותם לשיפוי מכוח הסכם המיזוג. לפרטים נוספים אודות דרישות השיפוי 
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שהוגשו על ידי החברה והמוכרים זה לזה בגין חבויות עבר, ראה דיווח מיידי מיום 20.3.2016 
(מס' אסמכתא: 2016-01-009456) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

 

 שינוי מבנה ומיזוגים בקבוצה 1.9.
 לאחר השלמת עסקת מיטב דש, בחודש יולי 2013, בוצע שינוי מבנה ארגוני בקבוצה אשר 1.9.1.

תכליתו העיקרית הייתה לבצע מיזוג והאחדה משפטית ותפעולית של פעילויות ועיסוקים שונים 
אשר בוצעו בעבר בנפרד על ידי מיטב והחברה. חלק מן הפעולות בוצעו בדחיית מס, לכן 
בהתאם להוראות החלטת המיסוי שהתקבלה ביום 8.7.2013 והוראות סעיפים 103 ו- 104 
לפקודת מס הכנסה, הוטלו על החברות שהשתתפו במהלכי שינוי המבנה, מגבלות שונות 
הנוגעות למכירת מניות ונכסים, לתקופות של בין שנתיים לארבע שנים (שתחילתן ביום 
1.1.2013). לפרטים נוספים ראה סעיף 1.10 לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013, 

שפורסם ביום 31.3.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-030798) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  
 לפרטים אודות מיזוג איילון גמל ופנסיה בע"מ למיטב דש גמל, ראה סעיף 7.19.2 להלן ובאור 1.9.2.

4(א)(1) לדוחות הכספיים. 
 ביום 30.6.2016 התקשרה  החברה עם אלטשולר שחם בית השקעות בע"מ בהסכם על פיו מכרה 1.9.3.

את מלוא החזקותיה בחברת מיטב דש בנפיטס בע"מ (להלן: "מיטב דש בנפיטס"), אשר היוו 
60% מהון המניות המונפק והנפרע בפועל של מיטב דש בנפיטס. עם מכירתה של מיטב דש 

בנפיטס חדלה החברה מעיסוקה בתחום שירותי הנאמנות וטיפול בתוכניות אופציות לעובדים.  

 לפרטים אודות עסקאות לרכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים בתחום שירותי 1.9.4.
המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים בע"מ שהושלמו ביום 25.1.2018 וביום 15.2.2018 

(בהתאמה) ראה סעיף 10.16.5 להלן ובאור 4(א)(2) לדוחות הכספיים. 
לפרטים אודות התקשרות לרכישת מניות מיטב דש ברוקראז' מידי ה"ה יוהן קדוש וג'ו קטן,  1.9.5.

ראה סעיף 10.16.1 להלן.  
לפרטים אודות הקמת חטיבת לקוחות בחברה בחודש מרץ, 2017, ראה סעיף 13.3.3 להלן.  1.9.6.
לפרטים אודות מכירת החזקות החברה באדקו טכנולוגיות 1993 בע"מ ראה סעיף 13.5.1 להלן.  1.9.7.
 לפרטים אודות מכירת מכללת מיטב דש בע"מ לחברת איי. אף. איי המכון הישראלי לפיננסים 1.9.8.

בע"מ ראה סעיף 12.3 להלן. 
 לפרטים אודות מיזוגה של מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ לתוך תכלית מדדים ניהול קרנות 1.9.9.

נאמנות בע"מ, תוך חיסולה המשפטי של מיטב דש קרנות בע"מ במסגרת היערכות הקבוצה 
לרפורמה בתעודות הסל והסבתן לקרנות סל וקרנות כספיות, כמפורט בסעיפים 9.14.1 להלן, 

ראה סעיף 8.20.1 להלן.  
 

 מבנה השליטה וההחזקות בחברה 1.10.
 החל מיום 25.1.2010 ועד ליום 19.3.2013 בעלת השליטה בחברה היתה קבוצת ברמ, חברה 1.10.1.

שבעלי המניות הסופיים בה הם מר אלי ברקת, מר ניר ברקת ומר יובל רכבי, המחזיקים כל אחד 
(באמצעות חברות בשליטתו) ב-33% מהונה המונפק של קבוצת ברמ.  

 החל מיום 19.3.2013 בעלי השליטה בחברה הם ברמ פיננסים ומר צבי סטפק (במישרין 1.10.2.
ובעקיפין), המחזיקים למועד הדוח, מניות של החברה המהוות 29.33% ו-28.38% מהזכויות 
בהצבעה ובהון החברה בהתאמה. בין ברמ פיננסים ומאיה (חברה בבעלותו המלאה של מר צבי 
סטפק) נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר את שליטתם המשותפת בחברה. לפרטים אודות 
הסכם בעלי המניות ראה דיווח מיידי של החברה מיום 30.8.2012 (מס' אסמכתא -2012-01

226407), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

 למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, בהתאם להסכם שנחתם בין מר צבי סטפק ובין ילדיו, 1.10.3.
מר צבי סטפק הינו בעל השליטה במאיה והינו הבעלים של מלוא זכויות ההצבעה בה – וזאת 
מכוח מניות הנהלה שהונפקו לו על ידה. בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות במאיה, במועד 
המוקדם מבין: (א) ה-31 בדצמבר 2019; או- (ב) המועד בו מניית ההנהלה תועבר מבעלותו של 
מר צבי סטפק, מכל סיבה שהיא, לרבות בדרך של ירושה; תבוטל הזכות המוקנית למניית 
ההנהלה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות ולמנות את הדירקטורים של מאיה, וזו תוקנה 
למניות הרגילות, המוחזקות על ידי ילדיו של מר צבי סטפק, בשיעורים של 60% (מר אבנר 

סטפק), 20% (מר אמיר סטפק) ו- 20% (גב' רחל סטפק). 

 מתוקף תחומי פעילותה של הקבוצה, לרבות ניהול נכסים פיננסיים, ומכח הוראות דין שונות, 1.10.4.
החזקה מעל 5% במניות החברה מחייבת היתר מאת הרגולטורים הרלוונטיים. 



   

4 

2. מגזרי פעילות .
עיקר פעילות הקבוצה מתמקדת במגזרים הבאים: (1) ניהול חיסכון לזמן בינוני וארוך - הקבוצה, באמצעות 
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "מיטב דש גמל") עוסקת בניהול של קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות 
מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה וקופות גמל למטרה אחרת; (2) ניהול חיסכון שוטף -  הקבוצה באמצעות מיטב 
דש ניהול תיקים בע"מ (להלן: "מיטב דש ניהול תיקים") עוסקת בשיווק וניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים, 
תאגידים ולקוחות מוסדיים ובאמצעות מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "מיטב דש קרנות") עוסקת בשיווק 
וניהול קרנות נאמנות; (3) תעודות סל ופקדון / קרנות סל וקרנות כספיות - הקבוצה פעלה באמצעות תכלית 
מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "תכלית") וחברות בנות שלה בניהול והנפקת תעודות סל, תעודות 
סחורה, תעודות פיקדון, תעודות משולבות, תעודות בחסר, תעודות באיזון (תעודות ממונפות) ומוצרי מדדים. 
במהלך כניסתו המדורגת לתוקף של תיקון 28, החל מיום 3.10.2018 ועד ליום 20.12.2018, הוסבו תעודות הסל 
לקרנות סל ולקרנות כספיות במספר פעימות, כמפורט בסעיף 9 להלן; (4) חבר בורסה וברוקראז' מוסדי - 
הקבוצה, באמצעות מיטב דש טרייד בע"מ (להלן: "מיטב דש טרייד")  (שהינה חבר בורסה) ומיטב דש ברוקראז' 
בע"מ (להלן: "מיטב דש ברוקראז'")  מעניקה שירותי חבר בורסה, שירותי משמורת ניירות ערך, שירותי מסחר 
וביצוע עסקאות בניירות ערך ישראלים וזרים, שירותי עשיית שוק והמרות מט"ח; (5) אשראי חוץ בנקאי – 
הקבוצה פועלת באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ (להלן: "פנינסולה") וחברות בנות שלה במתן אשראי 
לתאגידים קטנים ובינוניים. בעקבות העלייה לשליטה בקבוצת פנינסולה בע"מ ובהתאם לגישת מקבל ההחלטות 

התפעוליות הראשי של החברה (CODM), החל מהרבעון השלישי של שנת 2016, רואה החברה בפעילות האשראי 
החוץ בנקאי כמגזר פעילות בר דיווח.  

מגזרים אלו מדווחים כמגזרי פעילות ברי דיווח בדוחותיה הכספיים של החברה. פעילויות הקבוצה הנוספות 
כמתואר בסעיף 1.3 לעיל, מתוארות במסגרת תחומי פעילות אחרים. לפרטים ראה סעיף 12 להלן.  

  

  



   

5 

3. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 3

  עסקאות שבוצעו על ידי בעלי עניין במניות החברה מחוץ לבורסה 3.1.

ביום 20.12.2018 העבירו דש איפקס טכנולוגיות בע"מ ומ.ד. אוצר בע"מ, חברות בנות בבעלות מלאה, 
לחברה את כל החזקותיהן במניות החברה באמצעות חלוקתן כדיבידנד בעין, וזאת לאחר קבלת אישור 
רשות המיסים ואישור בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. דש איפקס טכנולוגיות בע"מ העבירה לחברה 
2,540,107 מניות ומ.ד. אוצר בע"מ העבירה לחברה 445,052 מניות. בהתאם לאמור, הפכו 2,985,159 

המניות המוחזקות על ידי החברה למניות רדומות אשר אינן מקנות זכויות בהון ובהצבעה.  

אי לכך, מיום 20.12.2018 כמות המניות המונפקות המקנות זכויות בהון וכמות המניות המונפקות 
המקנות זכויות בהצבעה הינן זהות והופחת בהתאם ההון הרשום למסחר. נכון למועד הדוח, ההון הרשום 
למסחר של החברה הינו 65,329,187 מניות, וההון המונפק והנפרע של החברה הינו 68,314,346 מניות. 
לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים מיום 20.12.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-124779, מס' אסמכתא: 
2018-01-124767, מס' אסמכתא:2018-01-124881 ומס' אסמכתא: 2018-01-124887), המובאים בדוח זה על 

דרך ההפניה. 

 

 גיוס חוב  3.2.
 ביום 4.6.2015, פורסם תשקיף מדף של החברה באמצעותו החברה יכולה להנפיק סוגי ניירות 3.2.1.

ערך שונים, בהתאם להוראות הדין (להלן: "תשקיף המדף").  

ביום 24.5.2017 הודיעה רשות ניירות ערך לחברה כי בהמשך לבקשת החברה מיום 21.5.2017 
בעניין הארכת תקופת תשקיף המדף, החליטה רשות ניירות ערך להאריך את התקופה להצעת 
ניירות הערך על פי תשקיף המדף ב-12 חודשים נוספים, עד ליום 4.6.2018. לפרטים אודות 

הרחבת סדרת אג"ח מכוח תשקיף המדף ודוח הצעת מדף, ראה סעיפים 3.2.3 ו- 3.2.5 להלן. 

לאחר תום תוקפו של תשקיף המדף, ביום 27.2.2019, פרסמה החברה תשקיף מדף נוסף (להלן: 
"תשקיף המדף הנוסף"). הצעתם של ניירות הערך, ככל שיוצעו, הכלולים בתשקיף המדף הנוסף, 

תעשה באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות 
הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, כפי שיהיו באותה 

עת.  

לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים מיום 4.6.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-040014), מיום 
25.5.2017 (מס' אסמכתא: 053265-01-2017 ומיום 27.2.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-017254), 

המובאים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 ביום 26.7.2017 הודיעה מידרוג בע"מ (להלן: "מידרוג") כי היא מותירה את דירוג סדרת האג"ח 3.2.2.
(סדרה ג') שהונפקה על ידי החברה לראשונה מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 29.11.2010 
(להלן: "אג"ח (סדרה ג')") בדירוג A1.il באופק יציב, על כנו. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי 

מיום 26.7.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-077340). 

ביום 3.9.2017 הודיעה מידרוג כי היא קובעת דירוג  A1.il באופק יציב לאגרות החוב (סדרה ג') 
שתנפיק החברה בהיקף של עד 110 מיליון ש"ח ע.נ., וזאת לאור החלטה עקרונית שקיבל 
דירקטוריון החברה ביום 3.9.2017, לביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת 

אגרות חוב קיימת (סדרה ג'). 

ביום 5.9.2017 פרסמה מידרוג עדכון לפעולת הדירוג וקבעה דירוג  A1.il באופק יציב לאגרות
החוב שתנפיק החברה בסך של עד 150 מיליון ש"ח ע.נ. 

 

 ביום 6.9.2017 פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של הרחבת סדרה 3.2.3.
על בסיס דוח הצעת מדף מיום 5.9.2017. על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, הציעה החברה 

לציבור עד 150 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'). 
 ביום 25.4.2018 הודיעה מידרוג כי היא קובעת דירוג A1.il באופק יציב לאגרות החוב (סדרה ג') 3.2.4.

שתנפיק החברה בהיקף של עד 100 מיליון ש"ח ע.נ., וזאת לאור החלטה עקרונית שקיבל 
דירקטוריון החברה ביום 25.4.2018, לביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת 

אגרות חוב קיימת (סדרה ג').  
 ביום 30.4.2018 פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של הרחבת 3.2.5.

סדרה על בסיס דוח הצעת מדף מיום זה. על פי תשקיף מדף ודוח הצעת המדף, הציעה החברה 
לציבור עד 100 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'). החברה גייסה סך של כ- 94.9 מיליון ש"ח 
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(בניכוי הוצאות הנפקה) (כ- 95.7 מיליון ש"ח ברוטו) בגין אגרות החוב (סדרה ג') שהוקצו על פי 
דוח הצעת המדף.  

בהמשך לאמור, ביום 8.7.2018 הודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוג האג"ח (סדרה ג') 
שהונפק ע"י החברה בדירוג A1.il באופק יציב, על כנו. 

למועד הדוח, כמות אגרות החוב (סדרה ג') המונפקת של החברה הינה 570,333,135 ע.נ.. קרן 
אגרות החוב עומדת ועמדה לפירעון ב-14 תשלומים שווים החל משנת 2012 עד שנת 2025 
(כולל). אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.95% וצמודות (קרן וריבית) 

למדד המחירים לצרכן. 

. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ג') של החברה למועד הדוח ראה דוח דירקטוריון ובאור 3.2.6
20(ג) לדוחות הכספיים, וכן דיווחים מיידיים מיום 3.9.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-077695), 
מיום 3.9.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-077692), מיום 4.9.2017 (מס' אסמכתא: -2017-01
078184), מיום 5.9.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-078397 ומס' אסמכתא: 2017-01-078817), מיום 
6.9.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-079285), מיום 25.4.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-041128 
ומס' אסמכתא: 2018-01-041131), מיום 29.4.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-041791), מיום 
30.4.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-042319 ומס' אסמכתא: 2018-01-042841), מיום 1.5.2018 
(מס' אסמכתא: 2018-01-043018), מיום 2.5.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-043684) ומיום 

8.7.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-061614), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 

 כתבי אופציה של החברה   3.3.
 בשנת 2018 הובשלו חלק מכתבי האופציות שהוקצו לעובדי הקבוצה וחלקם מומשו למניות. 3.3.1.
  ליום 20.3.2019 יתרת כלל כתבי האופציה הלא סחירים הינה 2,215,807 כתבי אופציה. 3.3.2.
 לפירוט אודות אישור דירקטוריון החברה לעניין הקצאת כתבי אופציה, ללא תמורה, למנכ"ל 3.3.3.

החברה, לנושאי משרה (ובכלל זה לדירקטורים שאינם בעלי שליטה) ולעובדים של החברה ושל 
חברות בשליטתה, ראה סעיף 13.3.10 להלן. 
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4. חלוקת דיבידנד ומדיניות חלוקת דיבידנד  4
 דיבידנד חלוקת 4.1.

היום הקובע תאריך חלוקה תאריך ההכרזה 
סכום דיבידנד 
 למניה (ב-ש"ח)

סכום  דיבידנד  
* כולל

(במיליוני 
ש"ח)) 

כ-15 0.23 07/04/2019 21/04/2019 27/03/2019 

כ-9.7 0.15 09/12/2018 23/12/2018 28/11/2018 

כ-9.7 0.15 22/08/2018 04/09/2018 13/08/2018 

כ-9.7 0.15 04/06/2018 18/06/2018 24/08/2018 

כ-13.0 0.20 26/03/2018 09/04/2018 15/03/2018 

כ-14.2 0.22 26/11/2017 12/12/2017 15/11/2017 

כ-9.7 0.15 21/08/2017 03/09/2017 10/08/2017 

כ-9.7 0.15 04/06/2017 18/06/2017 22/05/2017 

כ-14.2 0.22 26/03/2017 9/04/2017 15/03/2017 

____________________ 
 בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות אשר החזיקו במניות החברה. * 

 

 רווחים ניתנים לחלוקה  4.2.
נכון ליום 31.12.2018 יתרת הרווחים של החברה הניתנים לחלוקה הינה כ-200 מיליון ש"ח. 

  

מגבלות על חלוקת דיבידנד  4.3. 

בנוסף למגבלות בהתאם לחוק החברות, התחייבה החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות מול בנקים 
ומול מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, אשר עשויים להשפיע על היקף הדיבידנדים אותם תוכל 
החברה לחלק (אך אינם מגבילים במישרין ביצוע חלוקת דיבידנד ע"י החברה). לפרטים נוספים אודות 

אמות המידה הפיננסיות בהן התחייבה החברה, ראה באור 20(ה) לדוחות הכספיים. 
 

 מדיניות חלוקת דיבידנד  4.4.
על פי מדיניות הדיבידנד של החברה, תחלק החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ-50% 

מהרווח הנקי בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.  

החלוקה כפופה לקיומם של רווחים המותרים לחלוקה הקבועים בחוק החברות, התשנ"ט-1999, להוראות 
כל דין ולכך שלא יהא בחלוקה כאמור כדי לפגוע בעסקיה ו/או בפעילותה של החברה. 

דירקטוריון החברה רשאי לשנות את מדיניות החברה בחלוקת דיבידנדים, כפי שימצא לנכון מעת לעת, 
או להחליט על חלוקות דיבידנד נוספות בגבולות המותר על פי דין ובלבד שדירקטוריון החברה ידווח על 

כך כמתחייב על פי דין.  
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5. מידע אחר 5

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד  

הנתונים המובאים בסעיף זה הינם בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.  

להסברים בקשר עם נתוניה הכספיים של החברה לתקופות המדווחות להלן ראה דוח הדירקטוריון. 
 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 (במיליוני ש"ח)  

 

ניהול 
קופות 
גמל 

וקרנות 
פנסיה  

ניהול 
תיקים 
וקרנות 

נאמנות 

קרנות  סל 
ותעודותת 

סל 

חבר 
בורסה 

וברוקראז'' 
מוסדי  

אשראי 
חוץ 

בנקאי  

סה""כ התאמות   אחרים
  מאוחד

 890 - 68 61 105 113 223 320הכנסות מחיצונים 

 - (8) 5 - - - 3 -הכנסות בין מגזרים 

 890 (8) 73 61 105 113 226 320סה"כ הכנסות 

עלות הפעילות 
מחיצונים 

278 150 72 72 31 60  663 

 (8) (8) - - - - - -עלויות בין מגזרים 

 3 - 3 - - - - - חלק ריווחי אקוויטי

 238  16 30 33 41 76 42תוצאות המגזר 

מיוחס לבעלי המניות
של החברה 

34 76 41 32 16 15 - 214 

מיוחס לזכויות שאינן
מקנות שליטה 

8 - - 1 14 1 - 24 

 2,864 741 112 751 277 175 128 680נכסי המגזר 

 1,914 678 92 593 162 57 43 289התחייבויות המגזר 

 375 - 54 12 45 43 65 156* עלויות קבועות

 282 (9) 9 19 27 29 85 122* עלויות משתנות
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 (במיליוני ש"ח) 

 

ניהול  
קופות  
גמל  

וקרנות 
פנסיה  

ניהול  
תיקים  
וקרנות  

נאמנותת 

קרנותת  סלל
וותעודותת  

סלל 

חבר   
בורסה 

וברוקראז''
מוסדי 

אשראי 
חוץ 

בנקאי    

סה""כ  התאמות  אחרים
מאוחד  

 873 - 72 56 77 112 218 338הכנסות מחיצונים 

 - (8) 6 - - - 2 - הכנסות בין מגזרים

 873 (8) 78 56 77 112 220 338סה"כ הכנסות 

עלות הפעילות 
מחיצונים 

290 140 66 56 30 56 - 638 

 (6) (6) - - - - - -עלויות בין מגזרים 

 5 - 5 - - - - -חלק ריווחי אקוויטי

 246 (2) 27 26 21 46 80 48תוצאות המגזר 

מיוחס לבעלי 
המניות של החברה 

38 80 46 20 14 25 (2) 221 

מיוחס לזכויות 
שאינן מקנות שליטה

10 - - 1 12 2 - 25 

 31,500 429 137 615 108 29,374 134 703נכסי המגזר 

 30,572 664 81 474 24 29,116 44 169התחייבויות המגזר 

 351 - 44 12 46 37 45 167* עלויות קבועות

 281 (6) 12 18 10 29 95 123* עלויות משתנות
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (במיליוני ש"ח) 

 

ניהול  
קופות  
גמל  

וקרנות 
פנסיה  

ניהול  
תיקים  
וקרנות  

נאמנותת 

קרנותת  
סלל 

ותעודותת 
סל 

חבר 
בורסה 

וברוקראז'' 
מוסדי 

אשראי 
חוץ 

בנקאי  

סה""כ  התאמותאחרים  
מאוחד  

 776 - 65 26 69 125 211 280הכנסות מחיצונים 

 - (7) 5 - - - 2 -הכנסות בין מגזרים 

 776 (7) 70 26 69 125 213 280סה"כ הכנסות 

עלות הפעילות 
מחיצונים 

236 138 66 54 14 50 - 558 

 (3) (3) - - - - - -עלויות בין מגזרים 

 4 - 1 3 - - - -חלק ריווחי אקוויטי

 225 (4) 21 15 15 59 75 44תוצאות המגזר 

מיוחס לבעלי 
המניות של החברה 

44 75 59 12 9 16 (4) 211 

מיוחס לזכויות 
שאינן מקנות 

שליטה 

- - - 3 6 5 - 14 

 30,892 297 136 527 108 29,109 197 518נכסי המגזר 

 30,125 882 27 414 17 28,652 11 122 התחייבויות המגזר

 335 - 40 8 46 51 58 132* עלויות קבועות

* עלויות משתנות
 

104 80 15 8 6 10 (3) 220 

_____________________________ 

בהתאם להערכת ההנהלה, עלויות פרסום, ביטוח וחלק מההוצאות המשפטיות (ריטיינר) אשר חלקן *
משמשות לפעילות השוטפת וחלקן לפיתוח עסקי, הוקצו 80% לעלויות קבועות ו-20% לעלויות משתנות. 
עלויות שכר בסיסיות הינן מרכיב קבוע למעט חלק השכר המוענק לעובד כעמלות שיווק ובונוסים לסוגיהן. 

דיוור לעמיתים ולקוחות הוקצה 80% לעלויות משתנות ו-20% לעלויות קבועות. 
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6. סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  6

להלן יפורטו הגורמים העיקריים שיש להם או עשויה להיות להם השפעה על פעילות הקבוצה: 

 ירידות שערים בבורסה ומגמות בשוק ההון 6.1.
ירידות שערים בבורסה הן במניות והן באגרות חוב, עלולות לגרום לירידה בהיקף הנכסים המנוהלים 
בקבוצה, לעזיבת לקוחות, למעבר של לקוחות למוצרים סולידיים יותר ואשר בגינם דמי הניהול נמוכים 
יותר ולירידה בהכנסות מתחומי הברוקראז' ולפיכך עלולות לגרום לפגיעה מהותית בתוצאות העסקיות 

של הקבוצה. 

הגורמים אשר עלולים לגרום לירידת שערים כאמור הינם, בין היתר, גורמים שאינם בשליטת החברה 
ואין ביכולתה לחזות אותם, כגון: מצב השווקים הפיננסים בעולם ובעיקר בארה"ב ובאירופה, שינוי לרעה 
במצב הביטחוני ו/או הפוליטי בישראל, האטה כלכלית בארץ ובעולם, חריגה מיעדי האינפלציה, עליה 
בשיעורי הריבית וכיו"ב. שינוי לטובה או ציפייה לשינוי לטובה במצב הכלכלי, מדיני וביטחוני, עשוי 

להוביל להתפתחויות חיוביות בשוק ההון ולהיפך. 
 

 תחרות וערוצי הפצה 6.2.
כתוצאה מרפורמת בכר השתנתה מפת התחרות כך שעיקר נכסי הציבור מנוהלים ע"י חברות הביטוח 

ובתי ההשקעות. 

כפועל יוצא, פלטפורמת ההפצה הפוטנציאלית של הקבוצה ונגישות הציבור למוצרים הפיננסיים אשר 
בניהולה גדלו באופן מהותי בתחום קרנות הנאמנות וקרנות הסל.  

בתחום הגמל והפנסיה הבנקים לא מהווים ערוץ הפצה מהותי ועיקר ההפצה מבוצעת ע"י סוכני ביטוח 
ומשווקים. 

חלק מהמטרות של רפורמת בכר טרם הושגו וחלקן הושגו באופן שונה מהתחזית. אי לכך, מקדמים 
הרגולטורים שינויי חקיקה והוראות שונות במטרה להביא לשינויים במבנה השוק. 

 
 רגולציה 6.3.

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בהיקף הרגולציה החלה על תחומי העיסוק של החברה 
ולריבוי הוראות רגולטוריות חדשות. יצוין כי בשנים האחרונות גוברת השפעת הרגולציה על אפיון 
המוצרים והביקושים להם ומשפיעה באופן מהותי על תמהיל הביקושים בשוק ההון בקרב סוגים שונים 
של לקוחות קצה. לאור ההחמרה ברגולציה החלה על פעילות הקבוצה ועל מנת לעמוד, ככל הניתן, 
בדרישות הרגולטוריות משקיעה הקבוצה משאבים כספיים וניהוליים, בין היתר, על מנת לחזק את 

מנגנוני הבקרה והביקורת. 
 

הגברת האכיפה  6.1.

חוקי ייעול הליכי האכיפה החלים על תחומים שונים בפעילות החברה, קובעים, בין היתר, מנגנוני אכיפה 
מנהליים, אשר נועדו לטפל בהפרות שונות, רשימות של הפרות (המסווגות לפי דרגות חומרה), סנקציות 
שונות בגין ביצוען של ההפרות (קנסות מנהליים על יחידים ו/או חברות, הרחקה מתפקיד או התלייה 
של היתרים ורישיונות, איסור פעילות ותשלום לנפגע ההפרה). חוקי ייעול האכיפה אוסרים על חברות 
ויחידים לבטח את עצמם מראש כנגד קנסות מינהליים המוטלים במסגרת החוקים כאמור (למעט מקרים 
חריגים). כמו כן החברות לא רשאיות לשפות ו/או לפצות עובדים ונושאי משרה בגין קנסות כאמור 
(למעט מקרים חריגים). הקבוצה פועלת לחיזוק מנגנוני הפיקוח, הבקרה והאכיפה ומקצה משאבים 

ניהוליים ואחרים ליישום תכנית אכיפה ומניעה פנימית. לפרטים נוספים ראה סעיף 13.14 להלן. 
  

 פגיעה ברווחיות 6.4.
החל משנת 2013 חלה הפחתת דמי הניהול המקסימאליים לחברות המנהלות קופות גמל ושינוי רכיבי 
דמי הניהול שניתן לגבות. הפחתה זו יחד עם שחיקה קודמת מתמדת בדמי הניהול מביאה לירידה 
בהכנסות מדמי ניהול ממגזר ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך. בנוסף, יוזמות חקיקה עשויות להמשיך 

ולהביא לפגיעה ושחיקה בדמי הניהול שגובה הקבוצה בעיקר בתחום החיסכון לזמן בינוני וארוך. 

 
 הסדרת פעילות תעודות הסל תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994  6.5.

במהלך שנת 2018, הוסדרה פעילות תעודות הסל באמצעות חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון 
מס' 28), התשע"ז-2017 (להלן: "תיקון 28"), שהניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי של 
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תעודת סל, שהיה מוצר התחייבותי, לקרן נאמנות, שהיא מוצר פיננסי בו התשואה ללקוח הינה התשואה 
שהשיג מנהל הקרן. לפרטים אודות תיקון 28 והערכות החברה בעניינו ראה סעיף 9.14.1 להלן.  

במהלך שנת 2018 החברה פעלה להתאים את פעילותה העסקית לשינויים במבנה השוק הקיים ולהסדרה 
החדשה לרבות הכנת תשתית עסקית ורגולטורית ושינויים במבנה החברות בקבוצה בתחום קרנות הסל 

וקרנות הנאמנות. 

 

לאור השינויים הרבים והתהליכים המפורטים לעיל המתרחשים סימולטנית ואשר יש בהם כדי להשפיע על 
שוק ההון והסביבה העסקית של החברה, לעתים אף השפעות מנוגדות, אין ביכולתה של החברה להעריך כיצד 

ישפיעו כל התהליכים הנ"ל על שוק ההון בכלל ועל פעילות הקבוצה בפרט. 
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 7. מגזר ניהול חסכון לזמן בינוני וארוך (באמצעות ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה)7

 מידע כללי על תחום הפעילות  7.1.
הקבוצה, באמצעות מיטב דש גמל, מנהלת קופות גמל לתגמולים ופיצויים, קרנות השתלמות, קופת גמל 
להשקעה, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד, קופת גמל למטרה אחרת, קופה מרכזית 

לפיצויים וקרנות פנסיה (להלן ביחד: "קופות גמל").  
במהלך השנים האחרונות בוצעו מספר מיזוגים ושינויי מבנה במגזר זה. ביום 1.1.2017 הושלם מיזוגה של 
איילון פנסיה וגמל עם ולתוך מיטב דש גמל (בתוקף מיום 31.12.2016), תוך כדי חיסולה המשפטי של 

איילון פנסיה וגמל לפרטים ראה סעיף 7.19.2 להלן.  
קופות הגמל וקרנות הפנסיה מוקמות ומנוהלות על ידי הקבוצה מכוחם של הסדרים תחיקתיים ותקנון 
המסדירים, בין היתר, הוראות בדבר הפקדת כספים, משיכות כספים, העברות כספים, מדיניות השקעה, 
דמי ניהול מרביים ועוד. התקנון וכל שינוי בו מאושר על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד 
האוצר (להלן: "רשות שוק ההון"). הפקדות העמיתים לקופות הגמל וקרנות הפנסיה מבוצעות באופן 
שוטף (באמצעות הפקדות חודשיות) או באופן חד פעמי. מדיניות ההשקעות הכוללת של קופות הגמל 
וקרנות הפנסיה מותווית על ידי דירקטוריון החברה המנהלת, מיטב דש גמל, ומיושמת על ידי ועדת 

ההשקעות ומערך ההשקעות של החברה המנהלת. 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 7.1.1.
קופות גמל 

קופות הגמל מהוות מסלול חיסכון לטווח בינוני וארוך הנהנה מהטבות במיסוי, שמטרתו 
העיקרית היא צבירת כספי חיסכון שיהיו ניתנים למשיכה בעת הפרישה כקצבה חודשית 
(ובמקרים מסוימים כסכום חד פעמי או סכומים חלקיים). קופות הגמל מסווגות לפי ייעודן 

ומטרות החיסכון. 
לפרטים אודות הסביבה הכלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הקבוצה, ובין היתר, 

פעילות הגמל והפנסיה ראה סעיף 6 לעיל. 
למיטב דש גמל רישיון סוכן תאגיד לשיווק כיסויים ביטוחיים המשולבים במוצר הגמל של 
החברה כאמור בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים 

בקופות גמל), תשע"ג-2013.  
קרנות פנסיה 

קיימת מדיניות ממשלתית לעידוד  חיסכון קצבתי בקרב כלל האוכלוסייה, על מנת להבטיח 
תנאי קיום מינימאליים לאחר גיל פרישה. 

שוק הפנסיה מורכב מקרנות פנסיה ותיקות (קרנות שנסגרו לצירוף עמיתים חדשים החל 
מחודש מרץ, 1995), מקרנות פנסיה חדשות מקיפות, שהחלו לפעול בינואר 1995 (אשר "איילון 
מיטב פנסיה מקיפה" נמנית עליהן) ומקרנות פנסיה חדשות כלליות, שאושרו החל משנת 2000 

(אשר "איילון מיטב פנסיה כללית" נמנית עליהן). 
בשנת 2011 פורסם צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק אשר מחייב הפרשות לפנסיה לכל 

שכיר וצירף למעגל המבוטחים עובדים רבים שלא היה להם ביטוח פנסיוני. 
זכות הבחירה שניתנה לעובדים ביחס לבחירת המוצר הפנסיוני בו יופקדו כספי החיסכון 
הפנסיוני וכן אפשרויות הניוד של הכספים האמורים, יצרו קושי תפעולי אצל המעסיקים, שנבע 
מהצורך לבצע הפקדות פנסיוניות בגין עובדיהם לגופים מוסדיים שונים. על כן, חלה עלייה 
במספר המעסיקים שהתקשרו עם מנהלי הסדרים פנסיוניים לצורך הטיפול השוטף בביצוע 
הפקדות אלו. בשנת 2015, לאור הוראות בקשר להפרדת תפעול ושיווק לעמיתים, מעסיקים 
נדרשו לבנות מחדש את תהליכי העבודה השוטפים מול מנהלי הסדרים ולשלם ישירות למנהל 
ההסדרים על תפעול העמיתים או לחילופין להפריד בין פעילות התפעול לבין השיווק הפנסיוני 
על-ידי מנהל ההסדר. בהתאם לאמור, פרסמה הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, את 
חוזר תפעול מוצר פנסיוני, אשר נכנס לתוקפו ביום 1.7.2017, והצריך היערכות ליישומו מצד 

מנהלי ההסדרים, החברות מנהלות והמעסיקים.  
לפרטים אודות זכיית מיטב דש גמל בהליכים תחרותיים שנערכו על ידי משרד האוצר לבחירת 

קרן פנסיה נבחרת, ראה סעיפים 7.7.3 ו-7.17.8 להלן.  
קרנות השתלמות 

קרנות ההשתלמות מהוות אפיק חסכון לטווח קצר עד בינוני. קרן ההשתלמות מזכה את 
החוסכים בהטבות מס ובמסגרתה יכול החוסך למשוך את כספו בסכום חד פעמי פטור ממס 
לאחר 6 שנים או בחלוף 3 שנים למטרת השתלמות ולהמשיך לחסוך תוך שמירה על הטבת 

המס. 
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מאפייניי השוק - בנוסף למפורט בסעיף 6 לעיל, להלן מאפיינים ומגמות עיקריים נוספים 
המשפיעים על פעילות הקבוצה בתחום ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה: 

 הטבות מס - קופות גמל מהוות חיסכון פיננסי לטווח בינוני וארוך הנהנה מהטבות 7.1.1.1.
מיסוי. המפקיד בקופת גמל זכאי לניכוי בגין הפקדות (עד לסכום מרבי שנקבע 
בפקודת מס הכנסה) מההכנסה החייבת במס ולזיכוי מס בגין הפקדות (עד לסכום 
מרבי שנקבע בפקודת מס הכנסה). תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה שנחקק בשנת 
2012, העניק לחוסך בגיל הפרישה וליורשיו הטבות מיסוי נרחבות בכל הקשור 
לניהול כספים המופקדים בקופות גמל. יוזמה רגולטורית נוספת בנושא זה הינה 
קופת גמל להשקעה המגלמת הטבות מס של עמיתים בקופות הגמל אחרי ולפני גיל 

הפרישה. לפירוט ראה סעיפים 7.17.3 ו- 7.17.4 להלן. 
 בשל היותן של קופות הגמל לתגמולים ולפיצויים, קופות גמל, שלא ניתן למשוך 7.1.1.2.

מהן כספים אלא לאחר קבלת קצבה מינימלית, קופות אלו סובלות מנחיתות מול 
קופות הגמל המשלמות לקצבה, מאחר והראשונות אינן זכאיות לאגרות חוב 
מיועדות שמונפקות על ידי המדינה וסך הכספים המופקדים בהן באופן שוטף קטן 
החל מינואר 2008 ברמת הענף. יוזמת משרד האוצר בנושא קופת גמל להשקעה 
מאפשרת מוצר חסכון גמיש מבחינת משך ההשקעה בו, וסייעה לגידול בהפקדת 

כספים לקופות גמל להשקעה. לפירוט ראה סעיף 7.17.4 להלן. 

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  7.1.2.

לפירוט ראה סעיף 7.17 להלן. 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שנויים במאפייני הלקוחות שלו 7.1.3.
לפירוט אודות הליך תחרותי שערך משרד האוצר לבחירת קרן פנסיה נבחרת, ראה סעיפים 7.7.3 

ו-7.17.8 להלן. 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 7.1.4.
 בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-7.1.4.1.

2012 (להלן: "תקנות דמי הניהול"), דמי הניהול המקסימאליים בקופות גמל הינם 
עד 1.05% מהיתרה הצבורה ועד 4% מההפקדות השוטפות. הפחתת דמי הניהול 
המקסימליים ביחד עם השחיקה בדמי הניהול שהייתה קיימת עוד לפני התיקון 
הובילה לפגיעה ברווחיות. שינוי זה הוביל בנוסף לשחיקה בדמי ניהול גם במוצרים 
לגביהם לא חלה הפחתה רגולטורית בדמי הניהול. במקביל, נקבעו דמי ניהול 
מינימליים, בקופות גמל שאינן קופות ביטוח, בסך של 6 ש"ח לחודש החל משנת 

2016. לפרטים נוספים ראה סעיף 7.17.2 להלן. 

השינויים שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות ברגולציה המסדירה את החיסכון 
בקופות גמל, ובין היתר, השקת קופת גמל להשקעה, חיסכון לכל ילד, ותיקון 190 
לפקודת מס הכנסה, הגבירו את אטרקטיביות החיסכון במוצרי גמל והובילו לגידול 
במספר הגיוסים לקופות הגמל, על חשבון גיוס כספים במוצרי השקעה אחרים. עם 
זאת, בשל השחיקה בדמי הניהול בשוק קופות הגמל והתחרות המתגברת, החברה 

צופה כי מגמת השחיקה ברווחיות תמשיך, אם כי באופן מתון יותר.  

שנת 2018 התאפיינה בהמשך תחרות גבוה בענף. לראשונה מזה עשור, רוב הגופים 
סיימו בתשואות שליליות ומגמת השחיקה בדמי הניהול הממוצעים נמשכת. לעומת 
זאת, בקרן הפנסיה הנבחרת, מיטב דש גמל צופה התמתנות בשחיקת דמי הניהול. 

 ביום 1.1.2017 הושלם מיזוגה הסטטוטורי של איילון פנסיה וגמל עם ולתוך מיטב 7.1.4.2.
דש גמל, תוך כדי חיסולה המשפטי של איילון פנסיה וגמל והעברת הניהול של כל 
קופות הגמל והקרנות הפנסיה שהיו בניהולה עובר למועד המיזוג. לפרטים נוספים 
אודות עסקת איילון והמיזוג, ראה סעיף 7.19.2 להלן. המיזוג כאמור, הביא לגידול 

בהיקף הפעילות של החברה בתחום הפנסיה, ולחשיפה לציבור חוסכים נרחב.  

הערכות החברה בדבר השחיקה ברווחיות בתחום הינו מידע צופה פני עתיד אשר אין וודאות 
לאופן התממשותו ואשר עשוי להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי שמוערך על ידי החברה 

וזאת בין היתר בהתחשב בטעמי השוק.  
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 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  7.1.5.
 בשנים האחרונות השקיעה מיטב דש גמל משאבים רבים לצורך התחברותה 7.1.5.1.

למסלקה הפנסיונית. הפעלתה המלאה של המסלקה הפנסיונית השפיעה באופן 
מהותי על השיווק והמעבר בין קופות גמל על ידי חוסכים, סוכני ביטוח ויועצים 
פנסיונים. במהלך שנים אלו, פעילות המסלקה הורחבה לתחומים שונים, ויחלוף זמן 

עד לכינון פעילות בהיקף מלא וכולל באופן תקין ורצוף. 

החברה מעריכה כי הפעלת המסלקה באופן מלא ותקין, תאפשר מתן מענה פנסיוני 
מקיף לציבור החוסכים בעצם העמדת מידע מקיף וכולל אודות חסכונות ציבור 
החוסכים. העמדת מידע מקיף וכולל לשירות החוסכים הפנסיוניים, הגופים 
המוסדיים ובעלי הרישיונות מהווה תשתית ראויה המסייעת לפיתוח שירותים 

דיגיטליים לציבור החוסכים והנגשת המידעים והמוצרים לחיסכון פנסיוני.  

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-7.1.5.2.
2014, המסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים אודות הפקדות לחיסכון הפנסיוני 
של עובדיהם, החילו חובה על מעסיקים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני 
באמצעים דיגיטליים בלבד ובאמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד שקבע 
משרד האוצר. החובה חלה על מעבידים המעסיקים מעל ל-100 עובדים החל מ-

1.2.2016, על מעבידים המעסיקים לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה 
עובדים מיום 1.2.2017, ועל מעבידים המעסיקים למעלה מ-20 עובדים ופחות 
מחמישים עובדים ביום 1.2.2018. כן החילו התקנות על הגופים המוסדיים חובה 
להיזון חוזר אודות אופן קליטת הכספים ביחס לכל דיווח שמועבר, כדי לאפשר 

בקרה מצד המעסיק על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספים שהופקדו. 

 בשנים 2016-2018 המשיכה מיטב דש גמל בפיתוח כלים דיגיטליים במטרה להנגיש 7.1.5.3.
את ההצטרפות למסלולי החיסכון וההשקעה ולהעניק לציבור הלקוחות מידע זמין 
לבחירת מסלולי החיסכון ומוצרי ההשקעה. בשנת 2018 הושם דגש על פיתוח 
האפשרויות העומדות בפני הלקוח לבצע פעולות בשירות עצמי בחשבונותיו. 

לפרטים אודות המוצרים הדיגיטליים של מיטב דש גמל ראה סעיף 7.6.7 להלן.  

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  7.1.6.
להערכת הקבוצה, "המאבק על ליבו של העמית" מתרכז ביכולת להניב תשואות עודפות לאורך 
זמן לעומת מדדי השוואה ולעומת גופים מתחרים, בהתייחס לרמת הסיכון, בשיעור דמי הניהול, 
ביכולת להעניק ללקוח, למנהלי ההסדרים ולסוכני הביטוח שירות זמין ואיכותי ובמאמצי 
השיווק והפרסום שיושקעו בפיתוח ובביסוס מותגים. להערכת הקבוצה, גורמי ההצלחה 
הקריטיים בתחום הפעילות הינם: (1) תשואות; (2) כוח אדם מיומן ואיכותי; (3) תודעת שירות 
גבוהה וכן היכולת להעניק ללקוח שירות זמין ואיכותי; (4) דמי ניהול; (5) שיווק, פרסום וניהול 
מנגנון שיווקי יעיל אשר יאפשר להגדיל את היקף הנכסים המנוהלים וכן השקעה בפרסום 
ובבניית מותגים; ו-(6) הגברת מודעות הציבור בחשיבות החיסכון הפנסיוני. להערכת הקבוצה 
שיעור דמי הניהול מהווה בשנים האחרונות מרכיב חשוב במסגרת שיקולי החוסך בבחירת 
קופות גמל וקרנות פנסיה, בפרט לאור הרפורמות להוזלת דמי הניהול שהעלו את הנושא לסדר 
היום הציבורי ולמודעות ציבור החוסכים. כאמור לעיל, בשנת הדוח המשיכה מגמת השחיקה 

בדמי ניהול בין היתר עקב התחרות בשוק. 

 שינויים במערך הספקים  7.1.7.
בשנת 2018 לא חל שינוי מהותי במערך הספקים. 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  7.1.8.
מחסומי הכניסה העיקריים של תחום הפעילות הם הוראות דין שונות, החלות על תחום 
הפעילות, המגבלות והתנאים הקבועים לקבלת הרישיונות, ההיתרים והאישורים, הדרושים 
לעסוק בתחום הפעילות, לרבות עמידה בדרישות הון עצמי מזערי והכיסוי הביטוחי הנדרשים. 
הוראות התקנות שפורסמו בחודש פברואר 2012 וחוזר משרד האוצר בעניין ההון העצמי 
המזערי הנדרש מחברה מנהלת, מהווים מחסום כניסה משמעותי (יותר מבעבר) לתחום 

הפעילות.  
על מבקש או חברה המעוניינים לנהל קופות גמל וקרנות פנסיה לעמוד בדרישות רשות שוק 
ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר בין היתר בדבר: איתנות פיננסית של החברה ושל כל יחיד 
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המבקש להחזיק אמצעי שליטה בה, התוכנית העסקית של החברה, התאמתם של הדירקטורים 
ונושאי המשרה בחברה, קיומו של גרעין שליטה יציב וכיוצ"ב. 

להערכת החברה, חברות לניהול קופות גמל וקרנות פנסיה נדרשות להשקיע משאבים רבים 
ניהוליים, תפעוליים וכספיים על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה. עובדה זו מהווה חסם 
משמעותי עבור גופים קטנים או גופים חדשים המעוניינים להיכנס לתחום הגמל והפנסיה 

ומקשה מאוד על גופים קטנים ובינוניים הקיימים בשוק. 
חסם תפעולי משמעותי נוסף בתחום הפעילות, הינו קיומן של מערכות מידע המתאימות 
לתפעול מוצרי תחום הפעילות, אשר ביכולתן להתאים את התפעול להסדרים החוקיים/חוזים. 
להערכת החברה, בנוסף לדרישות הרגולטוריות נדרשות מקצועיות והיכרות עם התחום על מנת 
להיכנס ולהיות שחקן פעיל בו. עוד יצוין כי החקיקה בנושא הפחתת דמי הניהול המרביים 
שניתן לגבות מעמיתים הקטינה וצפויה להמשיך להקטין את רווחיות החברות בתחום ולהוות 

חסם כניסה נוסף לשחקנים חדשים. 
להערכת החברה אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה, למעט סיום פעילות ניהול 
קופות גמל המחייב את העברת הפעילות לחברה מנהלת אחרת, הכפופה לאישור רשות שוק 

ההון. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  7.1.9.

המוצרים התחליפים המובהקים הקיימים בשוק הינם תכניות ביטוחי מנהלים. להערכת החברה, 
לקרנות השתלמות, אשר הינן אפיק השקעה לטווח בינוני, אין מוצר השקעה תחליפי לאור 
השילוב הייחודי בין הטבת המס במועד ההפקדה, הפטור ממס בגין רווחים מניירות ערך (עד 
לתקרה המותרת) והאפשרות למשיכת הכספים בטווח בינוני ללא מיסוי, בכפוף להוראות 

ההסדר התחיקתי. 

  מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו7.1.10.
  ראה סעיף 7.1.4 לעיל וסעיף 7.7 להלן.

 

 מוצרים ושירותים  7.2.

הקבוצה, באמצעות מיטב דש גמל, מנהלת למועד הדוח 5 קופות גמל לתגמולים ופיצויים, קופה מרכזית 
לפיצויים, 3 קרנות השתלמות, קופת גמל להשקעה, קופת גמל להשקעה לחסכון ארוך טווח לילד, קופה 

.1מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית ו-2 קרנות פנסיה 

עד ליום 31.12.2017 ניהלה מיטב דש גמל 3 קופות גמל למטרה אחרת - קופה לתשלום חגים והבראה, קופה לחופשה וקרן דמי מחלה.  1
ביום 25.12.2017, אישר דירקטוריון מיטב דש גמל לסגור את קופות הגמל למטרה אחרת שבניהולה. ליום 31.12.2017 היקף הנכסים 

המנוהל בקופות הגמל למטרה אחרת עמד על כ-4.5 מיליון ₪.  

קופותת גמל לתגמולים ופיצויים הינן אפיק חסכון לטווח ארוך לשכירים ולעצמאים המשמש לצרכים 
פנסיוניים (כאפיק עיקרי או משלים) אצל חלקים נרחבים בציבור. ההפקדות לקופות התגמולים 

והפיצויים מבוצעות ע"י הפרשות עובד והפרשות מעסיק או על ידי הפרשות עצמאי.  
במסגרת קופות הגמל שמנהלת מיטב דש גמל, קיימות: קופות גמל לתגמולים ופיצויים; קופת גמל 
מבטיחת תשואה - למיטב דש גמל התחייבות להבטחת תשואה לעמיתי הקופה בשני מסלולי הבטחת 
תשואה (4.5% ו-5.5% ריבית שנתית ריאלית); וקופת גמל בניהול אישי (I.R.A) - המאפשרת לחוסך לנהל 
את כספיו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות עפ"י בחירתו. החל משנת 2008 כל הפקדה 

לקופת גמל מיועדת לגיל פרישה. 
קרנות השתלמות הינן בעיקר אפיק חסכון לטווח בינוני לשכירים ולעצמאים, כאשר הכספים נזילים 
וניתנים למשיכה לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה או במועד מוקדם יותר לצורך השתלמות, 
והכל בכפוף ובהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה ותקנון הקרן. למרות האמור, רוב העמיתים 
מעדיפים שלא למשוך את כספם בתום תקופת החיסכון המינימאלית, בין היתר, בשל הטבות המס 
הגלומות באפיק השקעה זה. במיטב דש גמל קיימת קרן השתלמות בניהול אישי, המאפשרת לחוסך לנהל 

את כספו באופן עצמאי או באמצעות מנהל תיקי השקעות, על פי בחירתו.  
קופות מרכזיות לפיצויים מיועדות להפרשות מעסיקים עבור פיצויי פיטורים לעובדיהם, כאשר במקרה 
של הפסקת עבודתו של עובד בנסיבות המזכות בפיצויים, יוכל המעסיק לשלם את הפיצויים (או חלק 
מהם) באמצעות הכספים הצבורים בחשבונו בקופה המרכזית לפיצויים. בהתאם להוראות החוק, החל 

משנת 2011 לא מבוצעות הפקדות לקופות מרכזיות לפיצויים. 
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קרןן פנסיה מקיפה (חדשה) הינה קרן פנסיה לשכירים ולעצמאים, הפועלת על בסיס איזון אקטוארי מלא. 
קרנות הפנסיה המקיפות זכאיות לרכוש אגרות חוב מיועדות (המבטיחות תשואה) בשיעורים הקבועים 
בהוראות הדין. הקרן הינה בעלת מסלולים שונים הכוללים כיסויים ביטוחיים ומשלמת תשלומי פנסיה 
לעמיתים ולשאירים לפי המפורט להלן: פנסיית זיקנה; פנסיית שאירי פנסיונר; פנסיה לשאירי עמית; 

פנסיית נכות וזקיפת דמי גמולים לנכה; פנסיה לשאירי עמית שקיבל פנסיית נכות.  
 לפרטים בדבר רכישת ביטוח משנה עבור עמיתי קרן הפנסיה, ראה סעיף 7.12.5 להלן. 

קרן פנסיה משלימה (כללית) הינה קרן פנסיה לחסכון לזיקנה בלבד, המאפשרת הפקדות של עמיתים 
שכירים ועצמאיים והפקדות חד פעמיות. ניתן להפקיד לקרן זו הפקדות העולות בהיקפן על התקרה 

המותרת בקרן מקיפה. קרנות הפנסיה המשלימות אינן זכאיות להשקיע באגרות חוב מיועדות.  
שירותי מיטב דש גמל מופנים לכלל האוכלוסייה.  

נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלים ע"י הקבוצה מוחזקים בבנקים, המשמשים כבנקאי 
ומרביתם מעניקים שירותי מחשוב, תפעול ושירותים שונים לעמיתים. לפירוט אודות שירותי התפעול 

ראה סעיפים 7.12.1 ו- 7.12.2 להלן. 
 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 7.3.
הכנסות מיטב דש גמל מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה נובעות מדמי ניהול הנגבים כאחוז  7.3.1.

משווי הנכסים המנוהל וכן מדמי ניהול הנגבים כאחוז מתוך ההפקדות. דמי הניהול המרביים 
שחברה מנהלת רשאית לגבות במרבית קופות הגמל ובקרן פנסיה כללית הינם בשיעור של עד 
1.05% לשנה משווי הנכסים המנוהל ועד 4% מההפקדות. דמי הניהול המרביים שחברה מנהלת 
רשאית לגבות מקרן הפנסיה המקיפה, הינם בשיעור של עד 0.5% לשנה משווי הנכסים המנוהל 

. דמי הניהול המרביים שחברה מנהלת רשאית לגבות מקרנות ההשתלמות 2ועד 6% מההפקדות
הינם בשיעור של עד 2% לשנה משווי הנכסים המנוהל.  

 לאור זכייתה של מיטב דש גמל במכרז קרן הפנסיה הנבחרת, כאמור בסעיף 7.17.8 להלן, דמי הניהול בתקופת המכרז הינם 2.49% 2
מההפקדות ו- 0.05% מהצבירה. 

לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר ראה דוחות כספיים וסעיף 1.3.1 לדוח הדירקטוריון. 

נוכח התחרות הגבוהה בענף ונוכח פעילותם ההולכת וגוברת של מנהלי ההסדרים, סוכנים  7.3.2.
ויועצים, נאלצות קרנות הפנסיה החדשות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות להעניק לעמיתים 
הטבות משמעותיות בדמי הניהול ותגמול בסכומים גבוהים לערוצי ההפצה. הטבות ועמלות 
אלו מקטינות את דמי הניהול האפקטיביים הנגבים מהעמיתים. לפרטים בדבר התחרות בתחום 

הגמל והפנסיה, ראה סעיף 7.7 להלן.  

להלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה ממגזר ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה ביחס להכנסות  7.3.3.
:3בדוח הכספי המאוחד בשנים 2016-2018   

 השנים 2017 ו-2018 כוללות את פעילות איילון פנסיה וגמל. לפרטים ראה סעיף 7.19.2 להלן.  3

 
2018 2017  2016  

הכנסות 
 במיליוני ₪

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
 במיליוני ₪

שיעור 
 מהכנסות

הכנסות 
 במיליוני ₪

שיעור 
  מהכנסות

 320 36.0%  338 38.7%  280 36.1% 
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 להלן פרטים אודות השיעור הממוצע של דמי הניהול שנגבו על ידי מיטב דש גמל ושווי הנכסים 7.3.4.
המנוהל על ידה לשנת 2017-2018:  

 

 22018  22017  

דמי ניהול  
שנתייםם 
* ממוצעים

שיעור  
הוצאות  
 **ישירות

שווי נכסים  
במליוני  ₪₪ 

ליום 
 31.12.2018

דמי ניהול  
שנתיים  
* ממוצעים

שיעור  
הוצאות  
 ***ישירותת

שווי  
נכסים  

במליוני  ₪₪ 
ליום  

31.12.2017 

קופות גמל  
לתגמולים 
 ופיצויים

 0.55%
 מהפקדות

0.25% 18,492 
 

 0.63%
 מהפקדות

0.21% 18,730 
 

  0.56%
מנכסים

 
 

  0.60%
מנכסים 

קופות גמל  
מרכזיות 
 לפיצויים

 0.67%
מנכסים

 
 

0.19% 1,513   0.61%
 מנכסים

0.16% 1,844 

קרנות  
השתלמות 

  0.66%
מנכסים 

0.26% 21,103   0.69%
 מנכסים

0.22% 21,960 

קופת גמל  
 להשקעה

 0.00%
 מהפקדות

0.13% 311  0.00%
 מהפקדות

0.45% 150 

   0.53%
מנכסים 

   0.52%
 מנכסים

 

קופות  
חיסכון לכל 

ילד 

 0.23%
מנכסים

 
 

0.12% 315   0.23%
 מנכסים

0.54% 189 

קופת גמל  
למטרה 
אחרת 

 0.14%
מנכסים

 
 

0.11% 22   0.46%
 מנכסים

0.09% 24 

קרן פנסיה  
 מקיפה

 2.17%
מהפקדות 

0.24% 8,891  2.63%
מהפקדות 

0.13% 7,579 

  0.21%
מנכסים 

 
 

  0.27%
 מנכסים 

 

מכספי  
הפנסיונרים 
החדשים  
נגבו דמי  

ניהול  
 בשיעור 0.5%

מכספי  
הפנסיונרים 
החדשים 
נגבו דמי 

ניהול 
בשיעור 0.5%

 

קרן פנסיה  
 כללית

 1.68%
 מהפקדות 

0.13% 302 
 

 1.54%
 מהפקדות

0.07% 294 
 

  0.55%
מנכסים 

 
 

  0.54%
 מנכסים 

 

מכספי  
הפנסיונרים 
החדשים  
נגבו דמי  

ניהול  
בשיעור 
 0.57% 

מכספי  
הפנסיונרים 
החדשים 
נגבו דמי 

ניהול 
בשיעור 

  0.58%

 

 50,770  - 50,949  -סה"כ 
 

_______________________ 

שיעור דמי הניהול השנתי הממוצע הינו סיכום של סך שיעור דמי הניהול החודשיים. דמי הניהול * 
החודשיים מחושבים כדמי הניהול שנגבים בפועל חלקי יתרות הנכסים בסוף החודש. 

שיעור הוצאות ישירות - חישוב הוצאות ישירות לשנת 2017 הינו לפי סך נכסים לסוף תקופה **
קודמת; חישוב הוצאות ישירות לשנת 2018 הינו לפי יתרת נכסים ממוצעת. 
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 להלן יובאו נתונים כלליים בדבר יתרות ותנועות הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש גמל בשנת 7.3.5.
:  20184 (במיליוני ש"ח)

סך קרנות הסל המנוהלות ע"י תכלית המוחזקות במסגרת הנכסים המנוהלים במגזר אינו מהותי. 4

 

 
קופות גמל
לתגמולים 
ופיצויים

קופות 
גמל 

מרכזיות 
לפיצויים

קרנות 
השתלמות

קופת 
גמל 

להשקעה

קופות 
חיסכון
לכל 
ילד 

קופת 
גמל 
למטרה
אחרת

קרנות 
 פנסיה

סה"כ 

 

יתרה ליום 
1.1.18 

 18,730  1,844  21,960  150  189  24  7,873  50,770 

 4,679  1,683  2  134  187  1,825  -  848  הפקדות 

 (2,106) (263) (3) (1) (18) (1,105) (186) (530)משיכות  

 

תשלום 
למקבלי 
קצבה 

 -  -  -  -  -  - (32) (32) 

 

התחשבנות 
עם מבטח 

משנה 
 -  -  -  -  -  -  38  38 

 (1,607) (30) -  (1) -  (1,198) (117) (261)העברות נטו 

 

עליה/ירידה 
בשווי 

הנכסים 
בניכוי

הוצאות 
שונות 

 
(186) (17) (237) (7) (5) (1) (20) (473) 

 (320) (56) -  (1) (1) (142) (11) (109) דמי ניהול 

 

יתרה ליום 
31.12.18 

 18,492  1,513  21,103  311  315  22  9,193  50,949 
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להלן יובאו נתונים כלליים בדבר יתרות ותנועות הנכסים שנוהלו על ידי מיטב דש גמל בשנת  7.3.6.
2017 (במיליוני ש"ח): 

 

קופות גמל
לתגמולים 
ופיצויים

 

קופות 
גמל 

מרכזיות 
לפיצויים

קרנות 
השתלמות

קופת 
גמל 

להשקעה

קופות 
חיסכון
לכל 
ילד 

קופות 
גמל 
למטרה
אחרת

קרנות 
פנסיה 

סה"כ 

יתרה ליום 
1.1.17 

 16,767  1,659  20,477  36  -  26  2,487  41,452 

 4,800  1,384  2  183  116  2,061  -  1,054  הפקדות

 (2,173) (226) -  -  (6) (1,201) (154) (586)משיכות 
תשלום 
למקבלי 
קצבה 

 -  -  -  -  -  - (22) (22) 

התחשבנות 
עם מבטח 

משנה 
 -  -  -  -  -  - (9) (9) 

 (3,649) (64) -  -  -  (2,389) (117) (1,079)העברות נטו
קבלת 

נכסים עקב 
מיזוג 

 1,544  355  1,737  -  -  -  3,880  7,516 

עליה/ירידה 
בשווי 

הנכסים 
בניכוי 

הוצאות 
שונות 

 1,144  113  1,427  4  6  1  498  3,193 

 (338) (55) (5) -  -  (152) (12) (114) דמי ניהול

יתרה ליום 
31.12.17 

 18,730  1,844  21,960  150  189  24  7,873  50,770 
 

 

 מוצרים חדשים 7.4. 
לפרטים אודות זכיית מיטב דש גמל במכרז קרן פנסיה נבחרת, ראה סעיפים  7.7.3 ו-7.17.8 להלן. 

 

  לקוחות 7.5.
 קהל היעד של הקבוצה בקופות הגמל וקרנות הפנסיה הינו עובדים שכירים או עצמאים 7.5.1.

המעוניינים לשלב במרכיבי החיסכון הפנסיוני את מוצרי הקבוצה וליהנות מהטבות המס בגין 
ההפקדות. ניתן להצטרף לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש גמל 
באמצעות יועצים פנסיונים, סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים, באמצעות משווקי הקבוצה וכן 
באמצעות פנייה ישירה למיטב דש גמל. מיטב דש גמל מאפשרת ללקוחותיה להצטרף לקרן 
הפנסיה ולקרנות השתלמות למפקידים עצמאיים באמצעות מדיה דיגיטלית (ראה גם סעיף 7.6.7 
להלן). הקבוצה משקיעה מאמצים רבים ופועלת באפיקים שונים על מנת להגיע לקהל היעד. 

דמי הניהול בכל קופה נקבעים בהתאם לסוג הקופה ובכפוף להוראות הדין. מיטב דש גמל נוהגת  7.5.2.
להעניק הנחות בדמי הניהול בהתאם למספר פרמטרים וביניהם: ערוץ ההפצה, דרך ההצטרפות, 
הסכמי מעסיק, הטבות הקשורות להיקף נכסי קופת הגמל/קרן הפנסיה המנוהלים. מיטב דש 
גמל נוהגת להעניק הנחות בדמי ניהול לעובדי הקבוצה, בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל. 
בשל התחרות הרבה בתחום קופות הגמל, חלה בשנים האחרונות שחיקה מתמשכת בדמי 

הניהול.  
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  להלן פרטים אודות מספר חשבונות העמיתים במיטב דש גמל:7.5.3.

 

 
מספר חשבונות עמיתים   

ליום 31.12.18 
מספר חשבונות עמיתים 

ליום 31.12.17 

 

קופות גמל לתגמולים 
*ופיצויים 

366,637 419,280 

 
 קופות גמל מרכזיות 

 לפיצויים 
11,397 11,819 

 357,380 342,881 קרנות השתלמות  

 4,095 8,515קופת גמל להשקעה  

 136,383 147,413 קופות חיסכון לכל ילד 

 256,874 283,132**קרנות פנסיה  

  1,185,831  1,159,975  סה""כ 
 

 
_________________ 

  כולל קופות למטרה אחרת.*
 בקרנות הפנסיה לכל עמית חשבון אחד. מספר החשבונות ליום 31.12.2018 מייצג מספר **

עמיתים, מתוכם 135,255 עמיתים פעילים, 146,637 עמיתים שאינם פעילים ו- 1,240 מקבלי 
קצבה. מספר החשבונות ליום 31.12.2017 מייצג מספר עמיתים, מתוכם 109,583 עמיתים 

פעילים, 146,293 עמיתים שאינם פעילים ו- 998 מקבלי קצבה.   
הירידה במספר החשבונות של קופות גמל לתגמולים ופיצויים נובעת בעיקר ממשיכת חשבונות 
קטנים בהתאם להוראת השעה ותיקון חקיקה אשר מאפשר ללקוחות בעלי יתרות נמוכות, 

בתנאים שנקבעו, למשוך את הכספים ללא תשלום מס. 
הנתונים המוצגים בטבלה לעיל, בגין מספרי חשבונות מחושבים לפי חשבונות של העמית ברמת 

מסלול.  
להלן פירוט מספרי עמיתים ברמת לקוח (מספר ת.ז) בשנת 2018: קופות גמל לתגמולים ופיצויים 
251,923, קופת גמל מרכזיות לפיצויים 10,101, קרנות השתלמות 261,707, קופת גמל להשקעה 
7,789, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד 147,413 וקופה להשתתפות בפנסיה 

תקציבית 3 עמיתים. 
להלן פירוט מספרי עמיתים ברמת לקוח (מספר ת.ז) בשנת 2017: קופות גמל לתגמולים ופיצויים 
287,909, קופת גמל מרכזיות לפיצויים 10,451, קרנות השתלמות 269,666, קופת גמל להשקעה 
3,749, קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד 136,371 וקופה להשתתפות בפנסיה 

תקציבית 3 עמיתים. 
 

. שיווק והפצה 7.6
 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 7.6.1.

מסדיר את נושא השיווק וההפצה של מוצרים פנסיונים וקובע חובת רישוי לסוכן שיווק פנסיוני 
וליועץ פנסיוני. לפירוט אודות עמדת הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, ותיקון 20 
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ז-2017 לפיו חל איסור על חישוב 
עמלת ההפצה המשולמת לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו מעמית המצטרף לקופת גמל 
אשר נכנס לתוקפו ביום 1 באפריל, 2017, ראה סעיף 7.17.5 להלן. החל מיום זה, נערכה החברה 
לשינויים במנגנון התגמול לסוכנים. ביום 4.2.2018, פרסמה הממונה על שוק ההון הבהרה ביחס 
להליך שיווק פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני, במסגרתה הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי 
לשלם עמלה לסוכני הפנסיוני רק במקרה בו ביצע הסוכן עסקה, שהינה חלק מביצוע הליך 
שיווק פנסיוני כקבוע בהוראות החוק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי לא ישלם 
לסוכן עמלות. החברה צופה כי שינוי זה יקטין את סך התשלומים שמשלמת מיטב דש גמל 
לסוכנים בגין לקוחות חדשים. במסגרת ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל 
הליך אכיפה בנוגע לעמלות אשר שולמו לסוכנים בשל ביצוע עסקאות ללא קיום הליך שיווק 

פנסיוני טרם פרסומה של ההבהרה.  
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שיווק ייעודי - מיטב דש גמל וסוכנויות הביטוח הפנסיוני שבבעלות הקבוצה מעסיקות  7.6.2.
משווקים ייעודיים המתוגמלים מעמלות שיווק בנוסף למשכורתם הבסיסית.  

שיווק חיצוני - למיטב דש גמל הסכמים שונים עם מאות סוכני ביטוח ומנהלי הסדרים  7.6.3.
פנסיוניים. על פי מרבית ההסכמים, משולמות לסוכנים עמלות שוטפות וכן עמלות היקף 
התלויות בהיקף הגיוסים החדשים של הסוכן. הזכאות לעמלה במרבית ההסכמים, חלה גם 
לאחר ביטולו של ההסכם וכל עוד כספי הלקוחות הנ"ל מנוהלים בקבוצה, בכפוף להפסקת 
תשלום בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחלק מההסכמים. חלקם של ההסכמים הינם 
משולבים לשיווק מכשירים פיננסיים נוספים של הקבוצה. לקבוצה אין הסכמי בלעדיות עם 

סוכניה. בנוסף, מעת לעת משולמים לסוכנים תגמולים חד פעמיים עבור עמידה ביעדים.  
כמו כן, למיטב דש גמל הסכמים עם מעסיקים וארגונים הקובעים כי עובדיהם, אשר יצטרפו  7.6.4.

לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה, ייהנו מהנחות שונות בדמי ניהול, 
בתנאים מסוימים או ללא תנאים. לקבוצה התקשרויות עם אלפי מעסיקים מכל ענפי המשק 

למתן הנחות לעובדיהם. למיטב דש גמל אין תלות במי מהמעסיקים. 
מיטב דש גמל לא רואה תלות במי מהסוכנים או המשווקים הפנימיים הואיל ולקבוצה בסיס  7.6.5.

רחב של משווקים פנימיים וסוכנים.  

תנאי ההליך התחרותי הנוסף שערך משרד האוצר לבחירת קרנות פנסיה נבחרות, ובפרט תנאי 
שיעור דמי הניהול בקרן הפנסיה, עתידים לאפשר את כדאיות הפצת קרן הפנסיה הנבחרת,

איילון מיטב פנסיה מקיפה, באמצעות סוכנים, בשונה מההליך התחרותי הקודם לבחירת קרן 
פנסיה ברירת מחדל, ובהתאם, מעריכה החברה כי בשנת 2019 יחול גידול בהיקף העבודה מול 

סוכנים בתחום.   

 

הערכותת החברה בדבר ההשפעה של זכיית מיטב דש גמל במכרז לבחירת קרן פנסיה נבחרת על 
החברה ובדבר אופן ההפצה של קרן הפנסיה הנבחרת לאור תנאי המכרז, הינו מידע צופה פני 
עתיד אשר אין וודאות לאופן התממשותו ואשר עשוי להתממש באופן ובמועדים שונים מכפי 

שמוערך על ידי החברה וזאת בין היתר בהתחשב בטעמי השוק ובהעדפות סוכני הביטוח.  

הפצה ע"י הבנקים - למיטב דש גמל הסכמי הפצה עם הבנקים בישראל. בהתאם להסכמי ההפצה  7.6.6.
במידה והבנק התקשר עם לקוח בהסכם ייעוץ, בתמורה להפצת קופות הגמל יהא זכאי הבנק 
(היועץ הפנסיוני) לעמלת הפצה. בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות 
גמל)(עמלות הפצה), תשס"ו-2006 (להלן: "תקנות ההפצה"), שיעור עמלת ההפצה בשל עסקאות 
או בשל המשך חברות בקופה בעד כל חודש לא יעלה על החלק ה-12 של 0.25% מסך כל 
הסכומים העומדים לזכות הלקוח בקופת הגמל ביום העסקים האחרון של כל חודש. בהסכמים 
עם מיטב דש גמל נקבעה עמלת ההפצה על השיעור המירבי הקבוע בתקנות. לאור הפריסה 
הרחבה של סניפי הבנקים ישנו פוטנציאל להרחבת פלטפורמת ההפצה של הקבוצה בתחום 
קופות הגמל. למרות תקנות ההפצה, למועד הדוח הבנקים אינם מהווים שחקן משמעותי 

בתחום. 
שירותים דיגיטליים - מיטב דש גמל מאפשרת ללקוחותיה להצטרף לקרן הפנסיה באופן ישיר  7.6.7.

באמצעות "פנסיה דיגיטלית" וכן הצטרפות ישירה לעצמאים לקרן ההשתלמות. בנוסף , מיטב 
דש גמל מנהלת קופת גמל להשקעה אשר ההצטרפות לה הינה דיגיטלית, קרי מיטב דש גמל 
מיכנה את מרבית תהליכי העבודה של קופת גמל להשקעה מול עמיתיה והנושא הוסדר 
בתקנונה. מיטב דש גמל מפעילה ערוצי הצטרפות דיגיטליים גם לקרן פנסיה נבחרת עבור 

העמיתים (שכירים ועצמאיים) ועבור מעסיקים המבקשים לצרף את עובדיהם.  

במסגרת ההצטרפות הדיגיטלית הקשר עם העמית הינו ישיר, ללא תיווך, וההצטרפות מבוצעת 
באמצעים דיגיטליים באתר ייעודי. ההצטרפות הישירה מקטינה את העלויות ומאפשרת להוזיל 
את דמי הניהול. מיטב דש גמל נערכת להרחיב את שירותיה הדיגיטליים לעמיתים קיימים 
ולמצטרפים חדשים ולצרף מוצרים דיגיטליים נוספים למערך המוצרים הפנסיונים תוך הובלה 

בתחום המסורתי. בכוונת הקבוצה להשקיע משאבים רבים בפיתוח, על מנת לאפשר ללקוח 
פוטנציאלי, להצטרף לשירותים הניתנים על ידי הקבוצה באמצעות אתר האינטרנט, בלי צורך 
בפגישה פרונטלית ו/או לאפשר מגוון שירותים דיגיטליים ובכללם פעולות בשירות עצמי 

לעמיתיה הקיימים אשר יהיו זמינים ונגישים להם בכל עת.  

הקבוצה פועלת לפרסום מוצריה בערוצי פרסום שונים כגון פרסום באמצעי תקשורת  7.6.8.
והשתתפות בכנסים ואירועים וזאת בפרט ביחס למוצרי מגזר ניהול החסכון לזמן בינוני וארוך. 
בנוסף, לקבוצה מערך שירות לקוחות, אשר נועד לתת מענה לפניות מצד עמיתים. בשנים 
האחרונות, בעקבות פיתוחים בתחום הדיגיטל, העמיקה הקבוצה את פרסום מוצריה באמצעות 
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השיווק הישיר. מיטב דש גמל פיתחה אמצעים דיגיטליים גם עבור סוכניה באופן שיאפשר 
הידוק הקשרים ושיפור השירותים לסוכנים ולעמיתים.   

 

  תחרות 7.7.

 תחום ניהולל קופות הגמל מאופיין בתחרות רבה בין מספר רב של גופים הפועלים בתחום.  7.7.1.
התחרות נובעת הן כתוצאה מגורמים כלכליים ומסחריים שהכתיבו את תחרות המחירים בשנים 
האחרונות (כגון: המחאה החברתית ותודעה ציבורית) והן כתוצאה מתהליכים פנימיים 
שהתרחשו בחברות מתחרות מובילות בתחום שוק ההון. תחרות המחירים משפיעה לרעה על 

רווחיות הגופים הפועלים בתחום זה. 
בשנת 2018 המשיכה מגמת התגברות תחרות המחירים ומגמת השחיקה בשיעור דמי הניהול 
הממוצעים, אם כי באופן מתון יותר משנים עברו, וכתוצאה מכך נמשכה הירידה ברווחיות.  

להערכת החברה, הגורמים המשפיעים ביותר על היכולת התחרותית של הגופים בתחום הינם, 
איכות ביצועי הקופות (שהפך למרכיב משמעותי בהחלטת הלקוח), איכות השירות ללקוח 

ושיעור דמי הניהול הנגבים. נתח השוק של הקבוצה בענף ליום 31.12.2018, מסתכם בכ-9.06%.  
למיטב ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של הקבוצה בתחום ניהול קופות הגמל הינם חברות 

ניהול קופות הגמל: "אלטשולר שחם", "ילין לפידות", "פסגות", "אקסלנס", "כלל", "הראל" ועוד. 
בתחום קרנות הפנסיה קיים מספר מצומצם של קרנות פנסיה חדשות, כ-9 הנשלטות ברובן על 
ידי חברות הביטוח שהעיקריות ביניהן הינן: מנורה מבטחים, מגדל מקפת, הראל פנסיה 
ומיטבית עתודות של כלל ביטוח, כאשר ארבעתן מחזיקות בלמעלה מ-90% מהיקף הנכסים 
המנוהל בשוק קרנות הפנסיה החדשות. בנוסף, קרנות פנסיה המנוהלות על ידי מיטב דש גמל, 
הלמן-אלדובי, אלטשולר שחם ופסגות זכו כקרנות פנסיה נבחרות במכרז שערך משרד האוצר. 

רפורמת קרן פנסיה נבחרת, עשויה לסייע בצמצום הריכוזיות בשוק.  
להערכת הקבוצה, ליום 31.12.2018, חלקה של הקבוצה בשוק קרנות הפנסיה החדשות עומד 

על כ-2.7%.  
היקפי הפעילות של מיטב דש גמל בתחום קרנות הפנסיה עלו באופן משמעותי לאור השלמת 
המיזוג עם איילון. בחודש נובמבר 2018, התקיים המכרז השני לקביעת קרנות ברירת מחדל, 
במסגרת מכרז זה שונה שמן של הקרנות ל'קרן פנסיה נבחרת' ובמהלכו נבחרו 4 קרנות פנסיה 
נבחרות. לפרטים אודות קרן פנסיה ברירת מחדל וקרן פנסיה נבחרת, ראו סעיפים 7.7.3 ו-7.17.8 

להלן. 
התחרות בענף מתבטאת הן בהפחתת שיעור דמי הניהול הנגבים מעמיתים והן בשליטה על 

מקורות ההפצה של המוצרים הפנסיונים באמצעות מנהלי הסדר וסוכני ביטוח. 
יש לציין, שלקרנות הפנסיה יתרונות מסוימים ביחס לקופות גמל לחסכון, כדוגמת ביטוח נכות, 

ביטוח שאירים וכן אג"ח מיועדות שמנפיקה מדינת ישראל הנושאות ריבית קבועה.  
בשנים האחרונות הגדילו הליכי חקיקה שונים את האטרקטיביות של חסכון באמצעות קופות 
גמל: תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה - העניק לחוסך בגיל פרישה וליורשיו הטבות מס 
ואפשרות לניהול כספים באמצעות קופות גמל. הפנמת המשמעויות שבבסיס התיקון מתרחשת 
בשוק בהדרגה, ובעיקר בשנים האחרונות, ובהתאם חלה האצה בגיוס כספים ובצירוף עמיתים 
לקופות גמל מכוח תיקון 190 בשנים 2016-2018; קופת גמל להשקעה - תקרת ההפקדה השנתית 
לקופת הגמל להשקעה עומדת על 70 אלפי ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן) והחיסכון בקופת 
גמל להשקעה מקנה לחוסך הטבות מס בתנאים מסוימים. תיקון מס' 190 וקופת גמל להשקעה 
מהווים אלטרנטיבה לניהול השקעות באמצעות פוליסות חסכון של חברות הביטוח, ניהול 
תיקים, פיקדונות בנקאיים ועוד מכשירי חסכון פיננסי ולכן הגדילו את היקף הנכסים בקופות 

הגמל. לפירוט נוסף בדבר תיקון 190 וקופות הגמל להשקעה ראה סעיפים 7.17.3 ו-7.17.4 להלן. 

 ביום 1.1.2017 אישרה הממונה הקמת קופת גמל לחיסכון לכל ילד - מיטב דש חיסכון לכל ילד 7.7.2.
(להלן: "מיטב דש חיסכון לכל ילד") הוקמה בעקבות זכייתה של מיטב דש גמל במכרז שערכה 

המדינה לגופים אשר ינהלו את תכניות החיסכון לכל ילד. 

בתכנית החיסכון מפקיד המוסד לביטוח לאומי 50 ש''ח לכל ילד עד לגיל 21, במקרה שהילד לא 
משך את תכנית החיסכון בגיל 18. לבחירת ההורה ניתן להפקיד סך של 50 ש''ח נוספים מדי 
חודש אשר ינוכו מקצבת הילדים. בהגיעו של הילד לגיל 18 הוא יקבל בנוסף מענק חד פעמי 
של 500 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי ומי שישמור על החיסכון עד גיל 21 יקבל מענק חד פעמי 
נוסף של 500 ש"ח מהמוסד לביטוח לאומי. בעקבות תיקון 189 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח 
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משולב), התשנ"ה-1995 אשר הביא לשינוי סכומי המענקים ומועדי תשלומם נקבע כי במקום 
מענק בגיל 18 ובגיל 21 בסך 500 ₪ כל אחד, לילדים שנולדו החל מיום 1.1.17 יינתן מענק אחד 
בגיל 21 בסך 500 ₪, וסכומים נוספים יפוצלו ויתנו כמענקים, בגיל 3 ובגיל 12 לילדה ו-13 לילד 

בסך 250 ₪ כל אחד.  

 בהמשך לרפורמה שקידם משרד האוצר, במסגרתה נערכו הליכים תחרותיים בהובלת משרד 7.7.3.
האוצר לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל, שמטרתה להפחית משמעותית את דמי הניהול 
במסגרת החיסכון לפנסיה, בפרט בקרב אוכלוסיות בעלות כוח מיקוח חלש, ביום 1.8.2016 
הודיע משרד האוצר על בחירת איילון מיטב פנסיה מקיפה כאחת משתי קרנות פנסיה ברירת 
מחדל שנבחרו במסגרת ההליך התחרותי וזאת החל מיום 1.11.2016 ועד ליום 31.10.2018. 
בהמשך לכך, ביום 14.10.2018 הודיע משרד האוצר על בחירת קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה 
מקיפה, כאחת מארבעת קרנות פנסיה נבחרות שנבחרו במסגרת ההליך התחרותי וזאת החל 

מיום 1.11.2018 ועד ליום 31.10.2021.  

ההליכים התחרותיים, הגבירו את התחרות בתחום והביאו לשחיקה נוספת בדמי הניהול 
וברווחיות הענף. עם זאת, לבחירת איילון מיטב פנסיה מקיפה כקרן פנסיה ברירת מחדל השפעה 
חיובית על פעילותה, אשר באה לידי ביטוי בגידול בהיקף הנכסים ובמספר העמיתים החוסכים 
באמצעות קרן פנסיה שבניהול מיטב דש גמל. החברה מעריכה כי לזכייתה של קרן הפנסיה 
שבניהול מיטב דש גמל במכרז לבחירת קרן פנסיה נבחרת עתידה להיות השפעה חיובית נוספת 
על היקף הנכסים ומספר החוסכים באמצעות קרן הפנסיה שבניהול מיטב דש גמל. מנגד, קידום 
קרן פנסיה ברירת מחדל תגביר את התחרות ומגמת השחיקה בשוק בדמי הניהול הממוצעים 
שקרנות הפנסיה גובות לשיעורים הקרובים לשיעורי דמי ניהול שמוצעים על-ידי קרנות ברירת 
המחדל, וכתוצאה מכך, רווחיות החברות המנהלות בשוק תיפגע משמעותית. לפירוט ביחס 

להליכים התחרותיים ותנאיהם, ראה סעיף 7.17.8 להלן.  
הערכותיהה של הקבוצה בעניין השינויים הצפויים בשוק הפנסיוני כתוצאה מפרסום תוצאות 
ההליכים התחרותיים לעניין קרן פנסיה נבחרת והערכותיה של הקבוצה בדבר השפעת זכייתה 
בהליכים התחרותיים על מגזר זה, לרבות הגידול בהיקף הנכסים ובמספר העמיתים, הינן מידע 
צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה. התממשותו ו/או 
אי התממשותו של מידע צופה פני עתיד זה עלול להיות שונה באופן מהותי והוא תלוי, בין 
היתר, באופן ההתנהלות של המתחרים ושל הצרכנים בשוק ההון ובשינויים ברגולציה אשר 

לחברה אין שליטה עליהם. 

מיזוגים בין חברות גמל ופנסיה ורכישת גופים קטנים, מביאים לצמצום מספר המתחרים בשוק  7.7.4.
אך לא לצמצום עוצמת התחרות. כמו כן, הרגולציה הולכת ומכבידה על הגופים, בדרישות הון 
עצמי גבוהות, עלויות תפעול ומחשוב גבוהות מחד ובהפחתה בדמי הניהול מאידך. לאור האמור, 
ולאור התחרות הגוברת בתחום, הגופים הגדולים משקיעים משאבים רבים בשיווק, פרסום 

ושירות.  

כחלק מההתמודדות עם התחרות בתחום קופות הגמל וקרנות הפנסיה, משקיעה הקבוצה 
משאבים ניהוליים וכספיים, בין היתר, לחיזוק מותגי הקבוצה, חיזוק מערך ניהול ההשקעות, 
הרחבת והשבחת מערך השיווק הפנימי והחיצוני, חיזוק מערכי התפעול, שירות הלקוחות 
והרגולציה. בין היתר, הוקמה חטיבת לקוחות אשר מקדמת תפיסה שבמרכזה חווית שירות 

ללקוח והעמקת הקשר עם לקוחות החברה בכל ערוצי התקשורת הקיימים. 
 

  עונתיות 7.8.

הואיל והפקדות לקופות גמל של עצמאים ושכירים במעמד עצמאי מזכה בהטבות מס ניתן להבחין בגידול 
בהיקפי ההפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות לקראת סוף שנת המס. בנוסף קיימת עלייה בסכומי 
הפקדות העמיתים בחודש אוגוסט בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות ובקרנות הפנסיה בעיקר עקב 
תשלומי הבראה בחודש זה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות קיים גידול במעבר חשבונות עמיתים בין 

מוצרים פנסיוניים ובין היצרנים השונים, ולכן תזרים ההפקדות במהלך השנה אינו קבוע כבעבר. 
 

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים7.9.

 לפרטים ראה סעיף 13.1 להלן.

 
 



   

25 

  נכסים בלתי מוחשיים 7.10.

ליום 31.12.2018 יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר מסתכמת ל-480.2 מיליון 
ש"ח.  

החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום 30.9.2018 (מספר אסמכתא 2018-01-115461) הערכת שווי לבחינה 
לירידת ערך מוניטין המיוחס לפעילות הגמל והפנסיה. נכון ליום 31.12.2018 ההנהלה סבורה כי אין צורך 

להפחית את המוניטין.  
 

הון אנושי  7.11. 

. מתוכם 3 עובדי הנהלה, 17 עובדי השקעות/סוחרים,  5ליום 31.12.2018 הועסקו במגזר זה 501 עובדים
122 עובדי מכירות ושיווק, 213 עובדי תפעול ומטה ו-146 עובדי שירות לקוחות.

מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 5 

 
, מתוכם 3 עובדי הנהלה, 17 עובדי השקעות/סוחרים, 6ליום 31.12.2017 הועסקו במגזר זה 488 עובדים

116 עובדי מכירות ושיווק, 205 עובדי תפעול ומטה ו-147 עובדי שירות לקוחות. 

מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 6 

 
מגזר זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה ומההנהלה 

הבכירה בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע על רווחיות הקבוצה. 
תגמול עובדים - חלק מעובדי המגזר זכאים בנוסף למשכורת הבסיס, לבונוס חד פעמי או מתמשך, 
המחושב כפונקציה מתרומתו של העובד לגידול בנכסים המנוהלים בקופות הגמל או ברווחי החברה 
המנהלת. אנשי המכירות זכאים לעמלות מכירה כמקובל בשוק. מנהלי ההשקעות זכאים לבונוס בגין 

הישגיהם בתחום ניהול כספי העמיתים.  
מנכ"ל מיטב דש גמל - הסכם ההעסקה עם מנכ"ל מיטב דש גמל, קובע, בין היתר, הוראות בדבר שכר 
חודשי, זכאות לבונוס יעדים שנתי בכפוף לעמידתו ביעדים איכותיים וכמותיים שהוגדרו מראש ומענק 
בשיקול דעת ובהתאם למדיניות התגמול, תנאים נלווים, הוראות בדבר סודיות ואי תחרות. הסכם 

ההעסקה ניתן לביטול, ע"י מי מהצדדים, בהודעה מוקדמת של 3 חודשים.   
 מדיניות תגמול 

דירקטוריון מיטב דש גמל אישר מדיניות תגמול בהתאם לדרישות חוזר האוצר. על פי הוראות החוזר, 
גוף מוסדי נדרש לקבוע מדיניות תגמול, אשר תחול על בעלי תפקיד מרכזי, נושאי משרה ועובדים אחרים 
בגוף המוסדי. מדיניות התגמול כוללת עקרונות תגמול ביחס לבעלי תפקיד מרכזי בה ולנושאי המשרה 
המכהנים במיטב דש גמל, תוך יצירת תמריצים ראויים בהתאם ליעדי מיטב דש גמל וקבוצת מיטב דש 
 לטווח ארוך ובהתאם לתרומתם בפועל של נושאי המשרה ובעלי תפקידים מרכזיים להשגת יעדים אלה. 

 

  ספקים 7.12.
קופות גמל וקרנות השתלמות - למועד הדוח, נכסי קופות הגמל המנוהלים על ידי מיטב דש  7.12.1.

גמל מתופעלים על ידי בנק מזרחי טפחות בע"מ ומלם תפעול גמל בע"מ (להלן: "מלם") (אשר 
רכשה את פעילותה של ד.ס.ש ייעוץ ושירותים בע"מ). הואיל וישנם גופים נוספים המעניקים 
שירותי תפעול לקופות גמל, לקבוצה אין תלות בספקי שירותים אלו. על אף האמור, בעת 
החלפת ספק שירותי תפעול, הסבת המערכות לספק חלופי מצריכה השקעת משאבים ניהוליים 

משמעותיים.  
בשנת 2018 שילמה מיטב דש גמל בגין שירותי תפעול קופות גמל וקרנות פנסיה סך של כ- 11.8 

מיליוני ש"ח.  
בשנת 2017 שילמה מיטב דש גמל בגין שירותי תפעול קופות גמל וקרנות פנסיה סך של כ-11.7  

מיליוני ש"ח. 

קרנות פנסיה - מיטב דש גמל התקשרה עם בית התוכנה נס טכנולוגיות בע"מ לקבלת רישיון  7.12.2.
שימוש במערכת תפעול לעמיתי הפנסיה.  

 לפרטים אודות התקשרות בהסכמי הפצה עם בנקים, ראה סעיף 7.6.6 לעיל. 7.12.3.

מיטב דש גמל וחברות אחרות בקבוצה התקשרו בהסכמי סוכנים עם סוכני ביטוח פנסיוני  7.12.4.
ומנהלי הסדר אשר מסדירים את התגמול לסוכני הביטוח בגין מכירת מוצרים פנסיוניים. 

.7.12.5Scor Global Life Reinsurance Co. Switzerland מיטב דש גמל התקשרה בהסכם עם חברת 
.Ltd (להלן: "Scor") לרכישת ביטוח משנה לעמיתי איילון מיטב פנסיה מקיפה. שיעור הכיסוי
של מבטח המשנה החל מ-1.8.2016 הוא 70% מהיקף התביעות. סכום הכיסוי במסגרת ביטוח
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המשנה בהסכם הנוכחי הינו עד תקרת השכר המבוטח בקרן הפנסיה. בחודש ספטמבר 2016, 
ובעקבות זכייתה של קרן הפנסיה "איילון מיטב פנסיה מקיפה" לקרן הפנסיה ברירת המחדל 
במכרז שערך משרד האוצר, נחתם נספח חדש להסכם בתוקף מיום 1.11.2016 ובמסגרתו שונתה 
מדיניות החיתום הרפואי והמקצועי למצטרפים חדשים. בחודש פברואר 2018 חתמה מיטב דש 
גמל על הסכם מול מבטח המשנה שמאגד את כל הנספחים וההסכמים לרבות ההסכם של 

מבטח המשנה עם איילון פנסיה וגמל לשעבר לכדי הסכם אחד מרכז. 

 

  הון חוזר 7.13.

הכנסות המגזר נובעות מגביית דמי ניהול, הנגבים מידי חודש באופן שוטף. ספקי המגזר העיקריים הינם 
הגורמים המתפעלים של קופות הגמל, אשר העמלה המשולמת להם מחושבת על בסיס שיעור מהיקף 
הנכסים המנוהל בקופות הגמל (המתופעלות על ידי כל ספק). הקבוצה נוהגת לשלם לספקים אלו באשראי 
ספקים שוטף. יתר ספקי המגזר הינם בעיקר ספקים שהינם סוכני ביטוח וכן יועצים ומשווקים להם 

משלמת הקבוצה בדרך כלל על בסיס אשראי של שוטף פלוס 25 עד 90 יום.  
יתרת פריטי ההון החוזר, הכוללים בעיקר אשראי ספקים ונותני שירותים, מזומנים ושווי מזומנים, 
השקעות לזמן קצר ואשראי לזמן קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת הקבוצה (לפרטים ראה סעיף 13.4 

להלן).  
 

  השקעות 7.14.

כחלק מפעילותה השוטפת של מיטב דש גמל נבחנות רכישות שונות של קופות גמל, קרנות פנסיה 
וקרנות השתלמות.  

 

 מימון  7.15.
מקורות המימון של מיטב דש גמל הם הון עצמי ויתרות חו"ז שוטפות מול החברה. להערכת הקבוצה, 
מיטב דש גמל לא תידרש בשנה הקרובה למקורות מימון חיצוניים נוספים. נכון ליום 30.09.18 נפרעה כל 

יתרת ההלוואה לתאגיד בנקאי שנכון ליום 31.12.17 עמדה על כ-10.7 מיליון ₪. 
בהתאם להוראות הממונה, חברה מנהלת אשר ערכה ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח לכיסוי מעילה 
באמון של עובדיה, בסכום העולה על הסכום הנדרש ממנה בהתאם להוראות הדין (להלן: "סכוםם הביטוח 
העודף"), רשאית להפחית את סכום ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה בשיעור של 20% מסכום הביטוח 
העודף ובתנאי שהסכום המופחת לא יעלה על 30% מסכום ההון העצמי המזערי הנדרש. למיטב דש גמל 

סכום ביטוח עודף ולכן הופחתה דרישת ההון העצמי המזערי.  
 

 מיסוי 7.16. 

חוקי המס החלים על מיטב דש גמל - על מיטב דש גמל חלות הוראות פקודת מס הכנסה. כמו כן, מיטב 
דש גמל הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף. לפרטים נוספים ראה באור 30 לדוחות 

הכספיים. 

למיטב דש גמל שומות מס הנחשבות סופיות עד לשנת 2012. 
  

  מגבלות ופיקוח על תחום פעילות קופות הגמל וקרנות הפנסיה 7.17.

פעילות הקבוצה בתחום קופות הגמל, כפופה לשורה ארוכה של מגבלות וכללים רגולטוריים הנקבעים 
בדין או בחוזרים של הממונה על שוק ההון והמסדירים שורה ארוכה של נושאים, הכוללים בין היתר, 
את אופן ביצוע ההשקעות על ידי קופות הגמל, נושאי רגולציה וממשל תאגידי, ניהול זכויות עמיתים, 
הלבנת הון, עמלות ודמי ניהול, ניהול המשכיות עסקית במצבי חירום, סמכויות אכיפה של הממונה על 
שוק ההון ועוד. השנים האחרונות התאפיינו בריבוי תהליכי הסדרה, פרסום הוראות רגולטוריות ושינויי 
חקיקה בקצב אינטנסיבי. להלן יובא פירוט של חלק מהוראות הדין המהותיות החלות על הקבוצה בתחום 
פעילות קופות הגמל, ואשר להערכת החברה, יש או עשויות להיות להן השפעה מהותית על פעילות 

החברה ותוצאותיה. 

 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה- 2005 ותקנות מס הכנסה  (כללים 7.17.1.
לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964 והתקנות מכוחם - החוק, התקנות והחוזרים 
מכוחו ותקנות מס הכנסה מסדירים את דרך הקמתה של קופת גמל, חלק מהוראות תקנון קופת 
גמל, את החובות המוטלות על חברה מנהלת ביחס לקופות הגמל שבניהולה. כמו כן, בפקודת 
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מס הכנסה - נקבעות הטבות המס הניתנות עקב הפקדת כספים בקופות הגמל והטבות המס 
הניתנות לכספים המשתלמים מקופות הגמל.  

אי עמידה בהוראות החקיקה האמורות עלולה להוביל לתביעות כנגד מיטב דש גמל. 
 

תקנותת הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב-2012 – החל משנת  7.17.2.
2014 דמי הניהול בקופות הגמל לחיסכון ובקרנות פנסיה חדשות כלליות הינם 1.05% מהצבירה 
ו-4% מההפקדות. דמי הניהול המרביים בקרן פנסיה חדשה מקיפה הינם 0.5% ו-6% מההפקדות, 
ודמי הניהול המרביים ממקבלי קצבאות הינם 0.6% מהצבירה. דמי הניהול המינימאליים 
בקופות גמל לתגמולים שאינן קופות ביטוח יעמדו בסך 6 ש"ח לחודש (צמוד למדד המחירים 
לצרכן). דמי הניהול המרביים בקרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופות גמל מרכזיות 

וקופות גמל למטרה אחרת הינם 2% מהצבירה. 
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 (תיקון מס' 190) - תיקון הפקודה שפורסם ביום  7.17.3.

14.5.2012 (ותיקון 8 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 שנערך 
כתיקון עקיף לו) נועד לאפשר לחוסך בגיל פרישה וליורשים הטבות מיסוי וניהול כספים 
באמצעות קופות גמל. בין יתרונות המס שעוגנו בתיקון: מתן פטור ממס על רווחי הון בעת 
ביצוע פעולות שעשויות להיחשב כאירועי מס באפיקי השקעה אחרים; אפשרות מעבר בין 
מסלולי השקעה ללא תשלום מס; פטור ממס על רווחי ההון במקרה בו בחר העמית לקבל את 
הכספים כקצבה, ולחילופין, היוון חד פעמי של הקצבה, בתנאים מסוימים, תוך תשלום מס 
מופחת בשיעור 15% על הרווחים הנומינאליים; כמו כן עוגנו בתיקון הטבות מיסוי ביחס 

ליורשיו של העמית.  
להשקעה - ביום 7.6.2016 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)    7.17.4. גמל קופת

(תיקון מס' 15), התשע"ו-2016 המאפשר בתנאים שנקבעו, חסכון עד לתקרה שנתית של 70 
אלפי ש"ח, באמצעות קופת גמל שתאפשר למשוך את ההשקעה הצבורה אף לפני גיל הפרישה 
כסכום חד פעמי, דחיית מס עד משיכת הכספים, וכן פטור מלא ממס על רווחי הון למשקיע 

שימשוך את הכספים בגיל פרישה כקצבה חודשית.  
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 20), התשע"ז-2017 -  7.17.5.

בהמשך לעמדת הממונה על שוק ההון לעניין תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון שפורסמה ביום 
18.1.2015 והבהירה כי תשלום דמי עמילות באופן אשר עומד ביחס ישר לגובה דמי הניהול 
שמשלם העמית, מעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, ולפיכך 
הוא פסול ואינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן על הגופים המוסדיים והן על 
בעלי הרישיון, ביום 9.1.2017, אושר תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 
לפיו חל איסור על חישוב עמלת ההפצה המשולמת לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו 
מעמית המצטרף לקופת גמל, וכן נקבעה סנקציה עונשית שתחול על מפר ההוראה של שנת 
מאסר וקנס כספי. תחילתו של התיקון נקבע ליום 1.4.2017. בשלב זה לא חלה פגיעה מהותית 
ברווחיות בעקבות ניתוק הזיקה בין דמי הניהול המשולמים ע"י הלקוח לבין העמלה המשולמת 

על ידי מיטב דש גמל לסוכן, אך לאור המנגנונים שנקבעו, תיתכן פגיעה ברווחיות בעתיד.  

 

ביום 4.2.2018, פרסמה הממונה על שוק ההון הבהרה ביחס להליך שיווק פנסיוני בעת צירוף 
למוצר פנסיוני, במסגרתה הבהירה הממונה כי גוף מוסדי רשאי לשלם עמלה לסוכני הביטוח 
הפנסיוני רק במקרה בו ביצע הסוכן עסקה, שהינה חלק מביצוע הליך שיווק פנסיוני כקבוע 
בהוראות החוק. ככל שלא בוצע הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי לא ישלם לסוכן עמלות. 
במסגרת ההבהרה, צוין כי בשל הפרקטיקה הקיימת, לא יופעל הליך אכיפה בנוגע לעמלות אשר 

שולמו לסוכנים בשל ביצוע עסקאות ללא קיום הליך שיווק פנסיוני טרם פרסומה של ההבהרה.  
הערכות החברה לעניין השלכות תיקון מס' 20 מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת 
הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה 
באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות אופן יישום הוראות הדין על ידי 

הגופים השונים. 

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך), 7.17.6.
התשס"ט-2009 - התקנות כאמור כוללות הוראות לעניין הגבלת רכישת ומכירת ניירות ערך 
באמצעות צד קשור כך שמשקיע מוסדי יהיה רשאי לרכוש או למכור ניירות ערך באמצעות צד 
קשור ובלבד ששיעור עמלות הרכישה או המכירה בשל כלל הרכישות והמכירות שביצע 
המשקיע במהלך השנה לא יעלה על 20% מסך כל עמלות הרכישה והמכירה ששילם המשקיע 
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המוסדי במהלך השנה, וכן בתנאי שהעמלה שתשולם לצד קשור בשל רכישה או מכירה לא 
תעלה על העמלה שתשולם לזוכה בהליך התחרותי שאינו צד קשור.  

ביום 31.10.2017 פורסם תיקון לתקנות במסגרתו נכללו מספר תיקונים שמטרתם להסדיר 
עקרונות לעריכת הליך תחרותי לבחירת ברוקרים והתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ערך או 
במטבע חוץ עם צדדים קשורים. כמו כן, התווספה דרישה להגדלת מספר המשתתפים בהליך 
התחרותי וכן לביצוע הליך תחרותי לכל אפיק השקעה בניירות ערך בנפרד. תיקון התקנות מתיר 
לבצע עסקה אקראית בנסיבות מיוחדות ובתנאים שפורטו באמצעות מי שלא נבחר בהליך 
תחרותי. בנוסף התקנות מסדירות את תחום החזקתם של ניירות ערך, ובמסגרת זו נקבעה 
חובת ביצוע הליך תחרותי שיתקיים אחת לחמש שנים לפחות, גם לצורך החזקה וסליקה של 
ניירות ערך (קסטודי), בין ארבעה משתתפים לפחות (לצד מתן פטור מחובת ביצוע הליך 
למשקיע מוסדי שיתקשר בהסכם ישיר עם גלובל קסטודיאן). עוד נקבע כי תשלום עמלה בגין 

סליקת ניירות ערך לא ייגזר כשיעור מהיקף פעולה בניירות ערך.   

קופותת גמל בניהול אישי (IRA) – בחודש מאי, 2017, נכנס לתוקפו תיקון לתקנות קופות גמל  7.17.7.
בניהול אישי. במסגרת התיקון הוגבלה התקרה להפקדה בקופת גמל בניהול אישי, הורחבו סוגי 
ההשקעות המותרים, התווספה אפשרות לניהול אישי במוצרים פנסיוניים נוספים, התווספו 

הוראות בדבר גביית עמלות ודמי ניהול מנכסי הקופה ועוד.  
 קרן פנסיה נבחרת - משרד האוצר יזם הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל. מטרת 7.17.8.

ההליך הינה הפחתה משמעותית בדמי הניהול במסגרת החיסכון לפנסיה, בפרט בקרב 
אוכלוסיות בעלות כוח מיקוח חלש ולכן דמי הניהול המקסימליים נקבעו על ידי משרד האוצר. 
ביום 1.8.2016 הודיע משרד האוצר על בחירת קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה כאחת 
משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל שנבחרו במסגרת ההליך התחרותי, וזאת החל מיום 1.11.2018 

ועד ליום 31.10.2018.  
דמי ניהול האטרקטיביים יעמדו על השיעור שנקבע בהליך למשך 10 שנים ממועד ההצטרפות 
לקרן פנסיה הנבחרת. אל הקרן יצורפו אוטומטית עובדים חדשים שלא בחרו להצטרף או 
להמשיך כעמיתים בקופת גמל אחרת ושמקום עבודתם לא הציע להם הסדר פנסיוני מוזל לאחר 

ביצוע הליך תחרותי, וכן יוכלו להצטרף אליה עובדים ותיקים שפנו בבקשה לעשות זאת. 
ביום 7.8.2018, פרסמה הממונה על שוק ההון, הוראה המכילה כללים אשר על בסיסם יקבעו 
קרנות נבחרות החל מיום 1.11.2018 ועד ליום 31.10.2021. ביום 11.10.2018, התקיים ההליך 
התחרותי השני לקביעת קרנות נבחרות. החל מהליך זה שמן של קרנות הפנסיה שנבחרו השתנה 
מ'קרן פנסיה ברירת מחדל' ל'קרן פנסיה נבחרת'. בשונה מהכללים שפורסמו בהליך הקודם, 
נקבעו שיעורי דמי ניהול מינימליים. ביום 14.10.2018 פרסמה הממונה על שוק ההון את תוצאות 
הליך קביעת הקרנות הנבחרות, במסגרתו נבחרה קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה, כאחת 
מתוך ארבע קרנות נבחרות החל מיום 1.11.2018 ועד ליום 31.10.2021. דמי הניהול שיגבו ע"י 
קרן הפנסיה מעמיתים חדשים עומדים על 2.49% מההפקדות החודשיות ו- 0.05% מהצבירה 
בקרן, והם יהיו בתוקף למשך 10 שנים ממועד ההצטרפות. לפירוט נוסף אודות ההשלכות 
בעקבות זכיית קרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה כקרן פנסיה נבחרת, ראה סעיף 7.7.3 

לעיל. 

 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - תיקון מס' 18 - במסגרת חוק 7.17.9.
התקציב, נקבעה חובת הפרשה של מרבית העצמאים לקופת גמל לקצבה החל משנת המס 2017 
בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק. לצורך יישום חובת ההפקדה האמורה, תוקן גם חוק קופות 
הגמל (תיקון מס' 18), במסגרתו הוסמך שר האוצר לקבוע הוראות ליישום תיקון החקיקה. 
בנוסף, נקבעו הוראות בדבר אפשרות עצמאי לבצע משיכה שלא בדרך של קצבה בנסיבות של 
אבטלה. כמו כן תוקנה פקודת מס הכנסה באופן שמשיכת סכומים בידי עמית עצמאי במצב 
אבטלה (בנסיבות המתוארות בחוק) תזכה לפטור ממס. מטרת החוק - להעניק הגנה פנסיונית 

מקיפה לעצמאים בהגיעם לגיל פרישה בכדי לאפשר קיום בכבוד.  
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים,  7.17.10.

התשי"ז-1957 - בהתאם לצו ההרחבה החל מחודש ינואר 2017 הועלו שיעורי ההפרשות על 
חשבון העובד ל-6% ושיעורי ההפרשות על חשבון המעסיק ל-6.5%.  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל) - ראה פירוט בסעיף  7.17.11.
7.1.5.2 לעיל. 

חוזר סוכנים ויועצים 11-10-2018 מסמך הנמקה - תיקון - ביום 18.7.2018 פורסם החוזר כאשר  7.17.12.
כניסתו לתוקף החלה ביום 15.10.2018 ותושלם בתאריך 1.7.2019. החוזר קובע כלל לפיו מסמך 
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ההנמקה שיימסר ללקוח יהיה מסמך הנמקה מלא ובלבד שלא מתקיים אחד מהחריגים בחוזר, 
גם במסגרת הליך שימור לקוחות. במסגרת החוזר אף נקבע כי העברת כספים מקופת גמל אחת 
לקופת גמל אחרת מצריכה מילוי מסמך הנמקה מלא בניגוד לסיכום שיחה בלבד בו ניתן היה 
לעשות שימוש קודם לכן. יצוין כי בהתאם להוראות החוזר שימוש במסמך הנמקה מלא מחייב 
פנייה למסלקה הפנסיונית לשם קבלת מידע אודות העמית. לתיקון עשויה להיות השפעה על 
היכולת של מיטב דש גמל וסוכנויות הביטוח בקבוצה לשמר לקוחות שביקשו לנייד את 

החסכונות הפנסיונים בין הגופים המוסדיים.  

הערכותת החברה לעניין השלכות תיקון מסמך ההנמקה מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס 
על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או אי התממשותו עלול 
להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות אופן יישום הוראות 

הדין על ידי הגופים השונים. 
 

 הסכמי שיתוף פעולה 7.18.
 מיטב דש גמל התקשרה עם איילון חברה לביטוח בהסכם לרכישת כיסויים ביטוחיים. החל 7.18.1.

מינואר 2015, החלה מיטב דש גמל לשווק את הכיסויים הביטוחיים לעמיתיה במסגרת מוצר 
פרוגמל מנהלים. שיווק הפוליסות הקיימות של ביטוח אובדן כושר עבודה הופסק ביום 1.8.2017, 
בהתאם להוראות  הממונה על רשות שוק ההון עד לכניסתו לתוקף של חוזר בנושא קווים מנחים 
לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה. בפברואר 2018, אישרה הרשות את פוליסת אובדן 
כושר עבודה החדשה של חברת הביטוח איילון עמה פועלת החברה. מיטב דש גמל בוחנת את 

הכדאיות הכלכלית בשיווק המוצר. 
 

 הסכמים מהותיים 7.19. 
הסכם עובדי מדינה - ביום 10.4.2013 חתמה מיטב דש גמל על הסכם עם הסתדרות העובדים  7.19.1.

הכללית החדשה לגבי הצטרפות עמיתים המשתייכים להסתדרות עובדי המדינה לקרנות 
 הפנסיה שבניהולה. ההסכם קובע הטבות משמעותיות בדמי ניהול לעובדי מדינה ובני משפחתם. 

הסכם עם חברות מקבוצת איילון אחזקות בע"מ (להלן: "קבוצת איילון") - ביום 9.5.2016  7.19.2.
התקשרה מיטב דש גמל, בהסכם מיזוג שהצדדים לו הינם: (1) מיטב דש גמל ובעלת המניות 
הישירה בה מקבוצת החברה, ו-(2) איילון חברה לביטוח בע"מ ואיילון חסכון לטווח ארוך בע"מ,. 
בנוסף, נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר את ההחזקה המשותפת במיטב דש גמל לאחר המיזוג. 

לאחר קבלת אישורים רגולטוריים לרבות אישור הממונה על הגבלים עסקיים, ואישורה של 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, ביום 1.1.2017 הושלמה העסקה (בתוקף 
מיום 31.12.2016), ובהתאם להסכם המיזוג איילון פנסיה וגמל התמזגה במיזוג פטור ממס לתוך 
מיטב דש גמל כנגד הקצאת מניות המהוות 20% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות 
ההצבעה (בדילול מלא) של מיטב דש גמל (לאחר ההקצאה) לקבוצת איילון (וללא תמורה 
במזומן), כשהן נקיות וחופשיות, כך שהחברה מחזיקה (בעקיפין, באמצעות חברה בת בבעלותה 
המלאה) ב-80% ממניות מיטב דש גמל וקבוצת איילון מחזיקה ב- 20% מהון המניות של מיטב 

דש גמל. 

 

איילון פנסיה וגמל פעלה בתחום החיסכון הפנסיוני לטווח הבינוני והארוך וניהלה טרם השלמת 
המיזוג ונכון ליום 31.12.2016, כ- 7.5 מיליארד ש"ח נכסים כאשר כ-3.9 מיליארד ש"ח נוהלו 
בקרנות הפנסיה והיתרה נוהלה בקופות גמל וקרנות השתלמות. סך ההכנסות של איילון פנסיה 

וגמל בשנת 2016 הסתכמו לכ-70 מיליוני ₪.  

בעקבות המיזוג היקפי הפעילות של מיטב דש גמל בתחום קרנות הפנסיה עלו באופן משמעותי.

לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 14.1.2016 (מס' אסמכתא: -2016-01
010837), מיום 9.5.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-062167 וכן מס' אסמכתא: 2016-01-061450), 
מיום 29.12.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-145258), ומיום 1.1.2017 (מס' אסמכתא -2017-01

000651) המובאים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 

 

 הליכים משפטיים 7.20. 
לפרטים אודות תביעות ובקשות אשר הוגשו ביום 23.12.2012 וביום 1.9.2014, לבית המשפט  7.20.1.

המחוזי בתל אביב יפו כנגד מיטב דש גמל, אשר אושרו כתביעה ייצוגית, בסך נומינאלי של כ-
195 מיליון ש"ח וכ-251 מיליון ש"ח בהתאמה, ראה באור 23(ב)(2)(א) לדוחות הכספיים. 
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 לפרטים אודות תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית, בסך של כ-50 מיליון ש"ח, אשר הוגשו 7.20.2.
ביום 15.10.2013 לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו כנגד מיטב דש גמל, ראה באור 23(ב)(2)(ב) 

לדוחות הכספיים.  
 לפרטים אודות תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית שהוגשו ביום 10.7.2016 כנגד מיטב דש גמל 7.20.3.

לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ראה באור 23(ב)(2)(ג)  לדוחות הכספיים. 
לפרטים אודות שלוש תובענות ובקשות לאשרן כייצוגיות בנושא דומה, בסך של 110.6 מיליון  7.20.4.

ש"ח; בסך של 67.4 מיליון ש"ח ובסך אשר לא ניתן להערכה (לטענת המבקשים), שהוגשו לבית 
הדין האזורי לעבודה בירושלים ולבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בחודשים אוקטובר, נובמבר 
ודצמבר, 2016, נגד מיטב דש גמל ואיילון פנסיה וגמל בע"מ (אשר מוזגה למיטב דש גמל) ראה 

באור 23(ב)(2)(ד) לדוחות הכספיים. 
לפרטים אודות תביעה ובקשה לאישור התביעה כייצוגית בסך של 1.5 מיליון ש"ח (אליו יש  7.20.5.

לצרף את סכום דמי הטיפול שגבתה איילון מלווים שאינם עמיתים, בהיקף שאינו ניתן להערכה 
לטענת המבקשים) אשר הוגשה ביום 26.2.2017, כנגד איילון פנסיה וגמל לבית המשפט המחוזי 

בתל-אביב, ראה באור 23(ב)(2)(ה) לדוחות הכספיים. 
לפרטים אודות תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי  7.20.6.

בתל-אביב ביום 10 ביולי, 2017 נגד מיטב דש גמל בסך משוער שלטענת המבקש עולה על 55 
מיליוני ש"ח, ראה באור 23(ב)(2)(ו) לדוחות הכספיים. 

לפרטים אודות תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה  7.20.7.
בתל אביב ביום 20.3.2018 נגד מיטב דש גמל וחמש חברות מנהלות נוספות על ידי עמיתים 

בקרנות הפנסיה שבניהול הנתבעות, ראה באור 23(ב)(2)(ז) לדוחות הכספיים. 
בשל תחום עיסוקה של מיטב דש גמל, אשר הינו ניהול כספים, מקבלת מיטב דש גמל, במהלך  7.20.8.

העסקים הרגיל, פניות מלקוחות הכוללות טענות שונות. חלק מהפניות מובילות להגשת 
תביעות משפטיות נגד מיטב דש גמל. הפניות האמורות אינן בסכומים מהותיים. 

 

יעדים ואסטרטגיה עסקית 7.21. 

 ראה סעיף 13.11 להלן.
 

צפי להתפתחות בשנה הקרובה 7.22. 

 לפרטים אודות קרן פנסיה נבחרת ראה סעיפים 7.7.3 ו-7.17.8 לעיל.
 

  אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים7.23.

 בשנים 2017 ו-2018 הושקעו משאבים רבים בהטמעת מיזוג איילון גמל ופנסיה לתוך מיטב דש גמל.
  

  תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד 7.24.

ראה סעיף 13.12 להלן. 
 

 דיון בגורמי סיכון  7.25.
ראה סעיף 13.13 להלן. 
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 8. מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף (באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות) 8
 מידע כללי על תחום הפעילות 8.1.

הקבוצה עוסקת במתן שירותי ניהול השקעות בניירות ערך עבור לקוחות הבוחרים לנהל את כספם 
באמצעות תיקי השקעות ו/או קרנות נאמנות. 

הקבוצה, באמצעות מיטב דש ניהול תיקים, מנהלת תיקי השקעות בניירות ערך עבור לקוחות פרטיים, 
תאגידים וגופים מוסדיים, ובאמצעות מיטב דש קרנות מנהלת, נכון ליום 26.3.2019, 190 קרנות נאמנות 
פתוחות (מתוכן 35 קרנות נאמנות אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים במתכונת 
הוסטינג). בחלק מתיקי ההשקעות אותם מנהלת מיטב דש ניהול תיקים מושקעים הכספים המנוהלים 
(כולם או חלקם) בקרנות נאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות ובקרנות סל המנוהלות ע"י תכלית 
והכל בהתאם למדיניות ההשקעות שהוסכמה עם הלקוחות. תפקידה העיקרי של הקבוצה במגזר ניהול 
החיסכון השוטף הינו ניהול תיקי השקעות בניירות ערך בהתאם למדיניות ההשקעות, רמות הסיכון 
ואפיקי ההשקעה המפורטים בהסכמי ההתקשרות עם הלקוחות או בתשקיפי קרנות הנאמנות, המתבצע 

ע"י צוות מקצועי של מנהלי השקעות מורשים. 

בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה8.1.1.   

 השקעות תיקי ניהול

הקבוצה, באמצעות מיטב דש ניהול תיקים מעניקה ללקוחותיה שירות ניהול תיקי השקעות, 
המתנהל בהתאם להוראות הסכמי ניהול תיקי השקעות, מרביתם בנוסח סטנדרטי. הסכם ניהול 
התיקים קובע, בין היתר, מדיניות השקעות, אשר נקבעת במסגרת הליכי בירור הנחיות וצרכים 
והכר את הלקוח, יפוי כח למנהל התיקים והיקף ההרשאה לפעול בתיק ההשקעות, שיעור דמי 
הניהול אותו רשאי מנהל התיקים לגבות מהחשבון, מנגנון להעברת דיווחים, מנגנון עדכון 
מדיניות ההשקעה, וכן פרטים בנוגע לאחריות מנהל התיקים, לחובת הסודיות המוטלת עליו 
ומידע אודות תאגידים קשורים והזיקה למוצריהם הפיננסיים, לרבות אפשרות להעדפת נכסים 

פיננסיים של חברות הקבוצה. 

לאחרונה השיקה מיטב דש ניהול תיקים שירות ניהול תיקים דיגיטלי, "מיטב דש מנג'ר", לפרטים 
נוספים ראה סעיף 8.1.5 להלן. 

  נאמנות קרנות ניהול

הקבוצה, באמצעות מיטב דש קרנות מעניקה לציבור המשקיעים שירות ניהול השקעות 
באמצעות קרנות נאמנות. קרן נאמנות מוקמת ופועלת מכוחו של הסכם קרן בין מנהל הקרן 

לבין נאמן. 

בהסכם קרן נקבעים, בין היתר, מדיניות ההשקעות של הקרן (ניתנת לשינוי בהתאם להוראות 
חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן: "חוק השקעות משותפות"), התקנות 
מכוחו והוראות הסכם הקרן), שכרו המרבי של מנהל הקרן, שכרו המרבי של הנאמן, שיעור 
ההוספה המרבי שרשאי מנהל הקרן לגבות, וכן הוראות בדבר פירוק הקרן, רישום הבעלות 

ביחידות הקרן וכינוס אסיפות בעלי יחידות. 

הצעת ורכישת יחידות בקרן נאמנות נעשית על פי תשקיף המתפרסם ע"י מנהל הקרן מידי שנה 
(תשקיף עיקרי של מנהל הקרן ו/או תשקיף של קרן חדשה) ודוחות מיידיים המתפרסמים, מעת 
לעת, על פי דין. בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו 
וצורתו), תש"ע-2009 תשקיף עיקרי של מנהל הקרן כולל ברובו פרטים הנוגעים למנהל הקרן 
(מבנה, אורגנים, נושאי משרה, נותני שירותים, נהלים מסוימים וכדומה), לנאמן, למנהל 
השקעות חיצוני (אם קיים) ופרטים אודות הקרנות המנוהלות ע"י מנהל הקרן. דוח שנתי של 
קרן ספציפית, משלים (מעבר למידע שבתשקיף העיקרי) נתונים בדבר מדיניות ההשקעות, גורמי 
סיכון, עלויות, נתונים כלכליים/ מספריים אודות פעילות הקרן הספציפית ותיאור השינויים 

שחלו בקרן מאז הדוח השנתי/ התשקיף הקודם בעניינה. 

תשקיף קרן חדשה ו/או תשקיף עיקרי של מנהל הקרן טעונים היתר לפרסומו מאת רשות ניירות 
ערך ועל החותמים על התשקיף חלות הוראות לעניין אחריות, כמפורט בחוק השקעות 
משותפות ובחוק ניירות ערך. הכנסות הקבוצה מניהול קרנות נאמנות הינן מדמי ניהול ושיעור 

הוספה.  

לפרטים אודות חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28), התשע"ז-2017 (להלן: "תיקון 
28") שעניינו הסדרת משטר תעודות הסל תחת משטר קרנות נאמנות ראה סעיף 9.14.1 להלן.  

 



   

32 

הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה ,חקיקה ,מגבלות8.1.2.   

 לפרטים ראה סעיף 8.15 להלן.

   וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים8.1.3.

שווי נכסי ענף קרנות הנאמנות המסורתיות (לרבות קרנות מחקות פתוחות) קטן בשנת 2018 
בכ- 30 מיליארד ש"ח. שווי נכסי ענף קרנות הנאמנות הכספיות גדל בכ- 7.5 מיליארד ש"ח בשנת 
2018 ושווי נכסי ענף קרנות הנאמנות המחקות הפתוחות קטן בכ- 2.8 מיליארד ש"ח בשנת 

  .2018

הכנסות מיטב דש קרנות עלו בשנת 2018 בשל עלייה בשווי הממוצע של הנכסים המנוהלים 
בקרנות ולמרות המשך שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים במהלך השנה.  

בשנים האחרונות ניכרת מגמת ירידה בהפניות של לקוחות מצד סוכנים ו/או מתווכים לחברות 
של ניהול תיקים. זאת, כתוצאה מהעדפה ברורה של האחרונים למוצרים תחליפיים כדוגמת 
הפוליסה הפיננסית, אשר בה תהליך קליטת הלקוח כמו גם העברת הלקוח פשוט יותר וכן 

התגמול מצד חברות הביטוח גבוה משמעותית משל חברות ניהול התיקים.  

לפרטים אודות החרפת התחרות בתחום בעקבות הגידול בגיוס כספים באמצעות פוליסות 
פיננסיות, תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ואפשרות החיסכון באמצעות קופת גמל להשקעה, 

ראה סעיף 8.7 להלן.  

   שלו הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות8.1.4.

לפרטים אודות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ראה סעיף 6 לעיל. 
בסוף שנת 2018 עמד היקף נכסי קרנות הנאמנות בישראל (ללא קרנות סל) על סך של כ- 220.5 
מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-243 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017, מתוכם קרנות הנאמנות 

הכספיות היוו כ-22.9 מיליארד ש"ח וכ-15.4 מיליארד ש"ח, בהתאמה.  

נכון ליום 31.12.2017 עמד שווי הנכסים המנוהל בחברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות 
בישראל על סך של כ- 286 מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 116 מיליארד ש"ח נכסים מנוהלים עבור 

. 7לקוחות מוסדיים 

מתוך נתונים שפרסמה הרשות לניירות ערך בדבר פעילות חברות בעלות רישיון, בכתובת:  7

http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95
%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Consultants_Marketers/Data%20on%20consultants%2c%20m

arketers%20and%20portfolio%20managers/Documents/29.4.2019.pdf

 הפעילות תחום על מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים 8.1.5.

ביום 19.11.2017 נכנס לתוקף תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים 
של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010 (להלן: "תיקוןן הצו"). במסגרת 
תיקון הצו רוככו הדרישות לזיהוי ואימות לקוח בפתיחת חשבון מנוהל בסיכון נמוך. תיקון הצו 
כאמור הינו צעד משלים להוראת רשות ניירות ערך לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך 
שימוש באמצעים טכנולוגיים מיום 23.8.2016 אשר הכשירה את התשתית הרגולטורית להשקה 
של שירות ניהול תיקים דיגיטלי. בהתאם, לאחרונה השיקה מיטב דש ניהול תיקים שירות ניהול 
תיקים דיגיטלי, "מיטב דש מנג'ר", בהתאם למתאפשר על פי הוראות הדין בנושא. מתוך רצון 
להנגיש את השירות לקהל לקוחות רחב יותר הופחת באופן משמעותי היקף תיק ההשקעות 
המינימאלי למצטרפים לשירות זה. יצוין כי ניהול ההשקעות במסגרת שירות זה נעשה 
באמצעות השקעה ביחידות השתתפות של קרנות נאמנות בלבד. הורדת רף ההצטרפות לשירות 

אפשרה הגדלה של מאגר הלקוחות הפוטנציאליים.  

 

  בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי 8.1.6.

לדעת הקבוצה, הצלחת החברות העוסקות בתחום מבוססת בעיקרה על מספר גורמים, כדלקמן: 
(1) תשואות - תשואות עודפות לאורך זמן לעומת מדדי השוואה ולעומת גופים מתחרים בתחום; 
(2) רמת הסיכון והתנודתיות עליהן מתבססים לשם השגת התשואה; (3) כוח אדם - מנהלי 
השקעות מקצועיים ומנוסים הנתמכים בשירותי מחקר כלכלי, שיווק ושירות לקוחות 
מקצועיים; (4) שירות - תודעת שירות גבוהה עשויה לתרום להצלחת חברות העוסקות בתחום; 
(5) שיווק - היכולת לבנות ולנהל מנגנון שיווקי יעיל שיאפשר נגישות לציבור רחב יותר והגדלת 

                                                           

 

 

http://www.isa.gov.il/%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%9d%20%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d/Consultants_Marketers/Data%20on%20consultants%2c%20marketers%20and%20portfolio%20managers/Documents/29.4.2019.pdf
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היקף הנכסים המנוהלים, לרבות באמצעות מערכת ההפצה הבנקאית; (6)  מיתוג - היכולת לטפח 
ולשמר מותג איכותי. 

 בהם החלים ושינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי 8.1.7.

מחסומי הכניסה העיקריים של מגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף הינם מגבלות הנובעות 
מהוראות דין שונות החלות על הפעילות בתחום הקובעות, בין היתר, צורך בקבלת היתרים 

ורישיונות, חובת עמידה בהון עצמי מזערי וחובות ביטוח. 

בנוסף, לאור ריבוי הוראות רגולטוריות, קיים יתרון לגודל ונדרשת רמת מקצועיות רבה לניהול 
ולתפעול חברות לניהול תיקים ולניהול קרנות נאמנות. 

ככלל, אין חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילות זה, למעט החובה לרכוש כיסוי ביטוחי 
לתקופה שלאחר תום תקופת הפעילות. 

בהם החלים ושינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים8.1.8.   

קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות הינם מוצרים תחליפיים לניהול חסכון שוטף. בנוסף, 
המוצרים התחליפים הקיימים לקרנות נאמנות ותיקי השקעות הינם, בין היתר, תכניות חיסכון, 
הפקדות לקופות גמל במסגרת תיקון מס' 190, קופת גמל להשקעה, פיקדונות למיניהם, פוליסות 
פיננסיות המונפקות על ידי חברות ביטוח, ניהול השקעות באופן עצמאי, קרנות סל, קרנות 
זרות, קרנות גידור ומוצרים מקבילים בשווקים זרים. בשנים האחרונות, נרשם גידול בהפצת 
פוליסות פיננסיות ובהפקדות לקופות הגמל במסגרת תיקון מס' 190 עובדה אשר החריפה את 

התחרות. בשנת 2018 נמשכה מגמה זו. לפרטים נוספים ראה סעיף 8.7 להלן.  

תיקון 28 שהסדיר את פעילות תעודות הסל תחת משטר קרנות הנאמנות, קבע לקרנות הסל 
מאפיינים ורמת פיקוח דומה לזו של קרנות הנאמנות, ומשכך, צפוי להחריף את התחרות 
הקיימת ממילא בין שני מוצרים אלה. לפרטים נוספים אודות כניסה לתוקף של תיקון 28 

והערכות החברה בנושא, ראה סעיף 9.14.1 להלן.  

בהמשך לסביבת הריבית הנמוכה ולרצון לשמור על רלוונטיות ולספק מענה להשקעות בנכסים 
אלטרנטיביים, החברה, באמצעות תאגידים בשליטתה, הגבירה את מעורבותה בתחום קרנות 
ההשקעה באמצעות ייסוד קרנות השקעה פרטיות כדוגמת: קרן פאגאיה בתחום האשראי 
הצרכני P2P, קרן לוטם הפעילה בתחום ניהול השקעות בשוק ההון, שיתוף פעולה עם קרן נדל"ן 

אמריקאית הארבור גרופ וקרן ליקווידיטי העוסקת ברכישה של תיקי הכנסות של חברות  
טכנולוגיה. החברה ממשיכה מעת לעת לבחון פיתוח והשקה של מוצרים ייחודיים בהתאם 

למגמות השוק והעדפות המשקיעים.  

בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה8.1.9.   

 ראה סעיף 8.7 להלן.
 

  מוצרים ושירותים 8.2.
ניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות - הקבוצה מעניקה שירותי ניהול תיקי השקעות ושיווק  8.2.1.

השקעות עבור לקוחות, על ידי צוות מנוסה ומקצועי של מנהלי השקעות וסוחרים. ניהול תיקי 
השקעות מתבצע בחשבונות על שם הלקוחות המנוהלים בבנקים או אצל חברי בורסה, לרבות 

מיטב דש טרייד (בהיותה חבר בורסה). 
ניהול קרנות נאמנות - קרן נאמנות הינה נכס פיננסי המאפשר השקעה משותפת על ידי מספר  8.2.2.

לא מוגבל של משקיעים (אלא אם נקבע במפורש אחרת) בניירות ערך, נכסים פיננסיים סחירים, 
מזומנים, פקדונות, וניירות ערך לא סחירים (והכל לפי הסוגים והשיעורים הקבועים בהוראות 
הדין ובמדיניות ההשקעות של הקרן). קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן. הקבוצה, 
באמצעות מיטב דש קרנות, מנהלת נכון ליום 26.3.2019, 190 קרנות נאמנות פתוחות (מתוכן 
35 קרנות נאמנות אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים במתכונת 

הוסטינג), אשר אינן נסחרות בבורסה. לפרטים נוספים, ראה סעיף 8.1.1 לעיל.  
ניהול באמצעות קרנות נאמנות וקרנות סל - הקבוצה משלבת ומשקיעה את הכספים המנוהלים  8.2.3.

(כולם או חלקם) בקרנות נאמנות וקרנות סל המנוהלות על ידי הקבוצה, בכפוף למדיניות 
ההשקעות בכל תיק מנוהל בהתאם להנחיות ולצרכי הלקוח. מדיניות זו, הנהוגה במרבית שוקי 
ההון המפותחים בעולם, מבוססת על היתרונות הגלומים בשילוב קרנות נאמנות וקרנות סל 
בתיק הלקוח, לרבות הגברת המקצועיות והיעילות והשגת אופטימיזציה של אפיקי ההשקעות, 
פיזור סיכונים וחלוקת השקעות בהתאם לתחומי ההתמחות של הקרנות. במקרה של ניהול תיק 
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השקעות באמצעות קרנות נאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות, הלקוח משלם בגין 
הכספים המנוהלים באמצעות קרנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות רק דמי ניהול למנהל 

הקרן ולא נגבים ממנו דמי ניהול נוספים בגין ניהול אותו חלק של תיק ההשקעות. 

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  8.3.
הכנסות הקבוצה ממגזר ניהול החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות  8.3.1.

מורכבות בעיקרן מ- (1) בתיקים מנוהלים: מדמי הניהול הנגבים, לרוב, מידי חודש, ישירות 
מחשבון הלקוח. שיעור דמי הניהול מושפע בעיקר מהיקף התיק המנוהל ומדיניות ההשקעות; 
(2) בקרנות נאמנות: מדמי ניהול הנגבים מבעלי היחידות מידי יום ומשולמים למיטב דש קרנות 
מידי שבוע, מתשלום מאת מנהלי קרנות חיצוניים בגין תפעול קרנות הוסטינג וכן משיעור 

 הנגבה בגין רכישת יחידות בחלק מקרנות הנאמנות. שיעור דמי הניהול אותו גובה מיטב 8הוספה

דש קרנות מבעלי היחידות בקרנות הנאמנות המנוהלות על ידיה הינו כקבוע בתשקיפי הקרנות 
ובדיווחים המיידיים של מנהל הקרן. 

במהלך שנת 2018 גבו 4 קרנות נאמנות שיעור הוספה (חלק גבו שיעור הוספה רק בחלק מהשנה).8

לנתונים בדבר שיעור דמי הניהול הממוצע לכל אפיק ראה סעיף 8.3.4 להלן.  
 לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר ראה דוחות כספיים וסעיף 1.3.1 לדוח הדירקטוריון.  8.3.2.
להלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה ממגזר שירותי ניהול חסכון שוטף (באמצעות ניהול תיקים  8.3.3.

וקרנות נאמנות) ביחס להכנסות בדוח הכספי המאוחד בשנים 2016-2018:   

 שנת 22016שנת 22017  שנת 22018 

ניהול  
 תיקים

ניהול 
קרנות 
 **נאמנות

ניהול   סה""כ
 תיקים

ניהול 
קרנות 
 **נאמנות

ניהול   סה""כ
 תיקים

ניהול 
קרנות 
 **נאמנות

  סה""כ

הכנסות 
 ((במיליוני ₪)

 26  197  223  26  192  218  30  181  211 

שיעור 
  מהכנסות 

2.9% 22.1% 25.0% 3.0% 22.0% 25.0% 3.9% 23.4% 27.3% 

________________________ 

 חלק מהכנסות הקבוצה מניהול קרנות נאמנות הינו בגין קרנות נאמנות המוחזקות בתיקים *
מנוהלים עבור לקוחות הקבוצה (לפרטים ראה סעיף 8.2.3 לעיל). 
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להלן פרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות ליום  8.3.4.
  31.12.20189:

 קרנות מחקות פתוחות נכללות בקטגוריות הרלוונטיות; לעניין שיעור דמי ניהול ממוצע לאפיק (ברוטו / נטו), שיעור דמי הניהול שהוצגו 9

הינם סה"כ דמי הניהול ליום 31.12.2018 בגילום שנתי, מחולקים בסך נכסים מנוהלים ליום 31.12.2018, לכל סוג קרן. 

331.12.18 
סך נכסים   מספר קרנותתסוג הקרןן 

((במיליוני  ₪₪) 
טווח דמי  

ניהול  
   (באחוזים)

שיעור דמי  
ניהול ממוצע  
לאפיק ברוטו
((באחוזיםם) 

שיעור דמי  
ניהול ממוצע  
לאפיק נטו  
 ((באחוזיםם)

 0.97 1.32 1.1-1.47 274  2  שותגמי

 1.20 1.48 0-2.8 1,762  17   רץאבמניות

 0.60 0.69 0-2.52 1,592  30   ל"חובמניות

 0.03 0.13 0-0.25 7,452  5   יותספכרנותק

  - בארץח"אג
 תושקלי

 9  1,996 0-0.69 0.45 0.22 

  - בארץח"אג
 דינהמ

 20  4,726 0-0.95 0.58 0.27 

  - בארץח"אג
  רהמוהחברות

 27  5,941 0.15-2.32 0.71 0.42 

 0.42 0.76 0-1.31 9,376  33 יכלל  - בארץח"אג

 0.42 0.77 0.46-1.25 413  9   ל"חובח"אג

 0.88 1.23 1.23-1.23 97  1   תורנקאגד

 0.72 1.07 0.55-2.83 2,277  37  נגסטיוה

        335,906    1190  "  ככ"הסה
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להלן פרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הנאמנות שנוהלו על ידי מיטב דש קרנות ליום 
31.12.201710 :

 קרנות מחקות פתוחות נכללות בקטגוריות הרלוונטיות; לעניין שיעור דמי ניהול ממוצע לאפיק (ברוטו / נטו), שיעור דמי הניהול שהוצגו 10

הינם סה"כ דמי הניהול ליום 31.12.2017 בגילום שנתי, מחולקים בסך נכסים מנוהלים ליום 31.12.2017, לכל סוג קרן. 

331.12.17 
סך נכסים  מספר קרנותתסוג הקרןן    

((במיליוני  ₪₪)
טווח דמי  

ניהול    
(באחוזים) 

שיעור דמי  
ניהול ממוצע  
לאפיק ברוטו  
((באחוזיםם) 

שיעור דמי  
ניהול ממוצע  
לאפיק נטו  
((באחוזיםם) 

 0.93 1.28 1.1-1.47 219  2 גמישות 

 1.15 1.4 0-2.8 1,501  15 מניות בארץ 

 0.43 0.54 0-2.9 1,174  20 מניות בחו"ל 

 0.05 0.15 0-0.18 4,580  4 קרנות כספיות 

אג"ח בארץ - 
שקליות 

 11  2,402 0-0.69 0.36 0.17 

אג"ח בארץ - 
מדינה 

 18  4,036 0-0.95 0.64 0.31 

אג"ח בארץ - 
 חברות והמרה

 25  4,921 0-2.32 0.78 0.49 

 0.41 0.75 0-1.31 10,203  30 אג"ח בארץ - כללי

 0.33 0.62 0.25-1.25 328  9 אג"ח בחו"ל 

 0.88 1.23 1.23-1.23 128  1 אגד קרנות 

 0.6 0.95 0.45-2.83 4,072  42 הוסטינג 

       333,564    1177  סהה""ככ  
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 11  (במיליוני ש"ח)* נתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות בשנת 8.3.52018.

הנתונים הינם לפי שיוך הקרנות ביום 31.12.2018. * 

קרנות מחקות פתוחות נכללות בקטגוריות הרלוונטיות.  11 

 

מניות  גמישותת 
בארץץ 

מניות  
בחוו""ל 

קרנות  
כספיותת  

  אגג""ח  
בארץ  -- 

שקליות  

  אגג""ח  
בארץ  -- 
מדינה 

  אגג""ח  
בארץ  -- 
חברות 

והמרה  

  אגג""ח  
בארץ  -- 
כללי 

אגג""ח  
בחוו""ל 

אגד  
קרנותת  

סהה""ככ  הוסטינגג 

 33,564  4,072  128  328  10,203  4,921  4,036  2,402  4,580  1,174  1,501  219 יתרת פתיחה
 18,751  1,012  1  295  3,715  2,704  2,182  992  5,241  1,342  1,101  166 יצירות 

 (15,711) (2,612) (37) (140) (4,080) (1,880) (1,769) (1,024) (2,465) (804) (798) (102)פדיונות 

 (239) (36) (1) (2) (77) (40) (27) (10) (8) (10) (24) (4)דמי ניהול 

עליה/ירידה 
בשווי 

הנכסים 
בניכוי 

הוצאות 
שונות 

(5) (18) (110)  104 (364)  304  236 (385) (68)  6 (159) (459) 

 35,906  2,277  97  413  9,376  5,941  4,726  1,996  7,452  1,592  1,762  274 יתרת סגירה
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 12  (במיליוני ש"ח)*נתונים אודות תנועה בנכסי קרנות הנאמנות שנוהלו על ידי מיטב דש קרנות בשנת 2017

 הנתונים הינם לפי שיוך הקרנות ביום 31.12.2017.*

 קרנות מחקות פתוחות נכללות בקטגוריות הרלוונטיות. 12

 

מניות  גמישותת  
בארץץ 

מניות  
בחוו""ל 

קרנות  
כספיותת  

  אגג""ח  
בארץ  -- 

שקליות  

  אגג""ח  
בארץ  -- 
מדינה 

  אגג""ח  
בארץ  -- 
חברות 

והמרה  

  אגג""ח  
בארץ  -- 
כללי 

אגג""ח  
בחוו""ל 

אגד  
קרנותת  

סהה""ככ  הוסטינגג 

יתרת 
פתיחה 

 410  1,191  693  5,133  1,815  4,432  3,638  9,239  757  177  3,670  31,155 

 17,836  3,725  5  228  3,640  2,940  1,852  1,322  2,293  837  891  103 יצירות 
 (14,247) (1,170) (44) (632) (3,470) (1,873) (1,936) (782) (2,853) (692) (736) (59)פדיונות 

 (226) (33) (2) (3) (75) (38) (28) (9) (7) (8) (20) (3)דמי ניהול 
עליה/ירידה 

בשווי 
הנכסים 

בניכוי 
הוצאות 
שונות 

(232)  175  344  14  56 (284)  254  869 (22) (8) (2,120) (954) 

יתרת 
סגירה 

 219  1,501  1,174  4,580  2,402  4,036  4,921  10,203  328  128  4,072  33,564 
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 להלן התפלגות נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות לפי מדיניות השקעה, 8.3.6.
13  ליום 31.12.2018:

קרנות מחקות פתוחות נכללות בקטגוריות הרלוונטיות.  13 

 
 

להלן התפלגות נכסי קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות לפי מדיניות השקעה, 
14  ליום 31.12.2017:

קרנות מחקות פתוחות  נכללות בקטגוריות הרלוונטיות.  14 

 

 

החלוקה לקטגוריות קרנות הנאמנות בוצעה לפי מדיניות השקעה בהתאם לחלוקה ל"כותרות-
 על" של רשות ניירות ערך.
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  חדשים מוצרים 8.4.

לפרטים אודות תיקון 28 שהניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי שהונפק כתעודת סל, 
שהייתה מוצר בעל רכיב של התחייבות, לקרן נאמנות, ויצירת מכשיר פיננסי חדש שייקרא "קרן סל" 

ראה סעיף 9.14.1 להלן. 
 

  לקוחות 8.5.
 וקרנות נאמנות נמנים 15 בין לקוחות הקבוצה במגזר החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקים8.5.1.

גופים מוסדיים (לרבות קופות גמל מפעליות), מלכ"רים, תאגידים ולקוחות פרטיים, אשר 
בידיהם הכנסה פנויה ו/או נכסים פנויים להשקעה. 

בין לקוחות ניהול התיקים נכללים גם בעלי עניין בחברה, לרבות בעלי המניות הסופיים בברמ פיננסיים בע"מ, בעלת שליטה בחברה 15 
ומר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה וקרוביו. התקשרויות אלו נעשו בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל. 

הסכם ההתקשרות עם לקוחות לניהול תיקי השקעות הינו בדרך כלל הסכם סטנדרטי, הכולל 
הוראות בדבר אופן ניהול התיק, מידע אודות תאגידים קשורים והזיקה למוצרים הפיננסיים 
שלהם, לרבות אפשרות להעדפה של נכסים פיננסיים של חברות הקבוצה, שיעור דמי הניהול, 
דיווחים ללקוח בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי 
השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוקק הסדרת העיסוק") וכן הוראות בדבר אשראי, ואחריות מנהל 
התיקים. דמי הניהול נקבעים במשא ומתן בין הלקוח לבין חברת ניהול התיקים. השיקולים 
העיקריים בקביעת דמי הניהול הינם: היקף התיק המנוהל וסוג הלקוח (פרטי, תאגידי או מוסדי), 

כאשר דמי הניהול נגבים מידי חודש (במקרים בודדים התשלום הינו רבעוני). 

לפרטים אודות שירות ניהול תיקים דיגיטלי, ראה סעיף 8.1.5 לעיל. 

יחידות השתתפות של קרנות הנאמנות ניתן לרכוש באופן עצמאי, בבנק ובחבר בורסה שאינו 
בנק וכן באמצעות מנהל תיק השקעות. דמי הניהול בקרנות הנאמנות נקבעים בתשקיף הקרן 
ו/או בדוחות מיידיים המתפרסמים על ידי מנהל הקרן והם זהים לכל בעלי היחידות. גביית דמי 

הניהול מבוצעת מידי יום ומועברת למיטב דש קרנות אחת לשבוע. 

 חלק מחשבונות לקוחות מיטב דש ניהול תיקים הינם חשבונות בחבר הבורסה, מיטב דש טרייד. 8.5.2.
לאור הריבית הנמוכה בשוק והקיטון בפוטנציאל התשואה בתיקי ההשקעות, לקוחות מביעים 8.5.3. 

עניין במוצרים מגוונים בעלי סיכון גבוה יותר, במטרה לאפשר פוטנציאל תשואה גבוה יותר. 
כניסתו לתוקף ביום 25.3.2016 של התיקון בהגדרת המונח "לקוח כשיר" מכח חוק ניירות ערך, 
וקביעת קריטריונים כמותיים מקלים עבור "לקוח כשיר", הרחיבו את קהל "הלקוחות הכשירים" 
להם ניתן להציע או למכור מוצרים מעין אלו. בהתאם בוחנת הקבוצה מעת לעת אפשרויות 

להפצת מוצרים כאמור.  

 לאחרונה השיקה מיטב דש ניהול תיקים שירות ניהול תיקים דיגיטלי בהתאם למתאפשר על פי 8.5.4.
הוראות הדין בנושא. הפחתת היקף תיק ההשקעות המינימאלי למצטרפים לשירות זה אפשרה 

הגדלה של מאגר הלקוחות הפוטנציאליים בתחום. לפרטים נוספים ראה סעיף 8.1.5 לעיל. 
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 להלן התפלגות תיקי לקוחות המנוהלים על ידי מיטב דש ניהול תיקים, לפי היקפם הכספי ליום 8.5.5.
31.12.2017 וליום 31.12.2018: 

  22017 22018היקף כספיי 

מספר  
תיקיםם

היקף כספי  
((במיליוני  ₪₪)

מספר  
תיקיםם 

היקף כספי  
((במיליוני  ₪₪)

 35  458  40  581 עד 150 אלפי ₪  

מ- 150 אלפי ₪ עד 500 
 אלפי ₪ 

 2,179  708  2,164  701 

מ- 500 אלפי ₪ עד 
 1,500 אלפי ₪ 

 2,334  1,981  2,426  2,051 

מ- 1,500 אלפי ₪ עד 
 5,000 אלפי ₪ 

 788  2,029  818  2,060 

 12,843  324  12,883  313  מעל 5,000 אלפי ₪ 

  117,690    66,190    117,641    66,195  סהה""ככ  

     

 להלן נתונים אודות תנועה בנכסי תיקי הלקוחות המנוהלים על ידי מיטב דש ניהול תיקים 8.5.6.
בשנים 2017-2018 (במיליוני ש"ח):  

 
  22018 2017 

 18,618 17,690יתרת פתיחה 

 1,602 1,972יצירות 

 (3,604) (1,900)פדיונות 

עליה/ירידה בשווי הנכסים בניכוי 
דמי ניהול והוצאות שונות 

(121) 1,074 

 17,690 17,641יתרת סגירה 

סכום קרנות הנאמנות המנוהלות 
ע"י חברות בקבוצה מתוך יתרת 

הסגירה 

163,885 3,072 

 ליום 31.12.2018 כולל קרנות סל. 16

 
 ההכנסות מלקוחות מוסדיים אינן מהוות חלק מהותי מהכנסות המגזר. 8.5.7.
 הואיל וקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי הקבוצה מופצות ונמכרות בבנקים ובאמצעות חברי 8.5.8.

הבורסה שאינם בנקים, אין בידי הקבוצה מידע אודות מרבית מחזיקי יחידות ההשתתפות, 
למעט מחזיקים ביחידות השתתפות במסגרת תיקי השקעות המנוהלים בקבוצה (לפירוט ראה 

סעיף 8.2.3 לעיל). 

 

  והפצה שיווק 8.6.

 שיווק פנימי - לקבוצה עובדים העוסקים בשיווק תיקי השקעות ובשיווק קרנות נאמנות 8.6.1.
בתמורה לעמלת שיווק. עמלת השיווק למשווקים נגזרת מדמי הניהול הנגבים מתיקי לקוחות 
אשר גויסו ו/או שומרו באמצעותם או מהיקף הגידול בנכסי קרנות הנאמנות בבנקים שהוגדרו. 
לרוב העמלה משולמת באופן חד פעמי ובמקרים מסוימים העמלה משולמת כל עוד הנכסים 
הרלוונטיים מנוהלים בקבוצה. במועד הדוח, הקבוצה לא רואה תלות במי מהמשווקים 

הפנימיים.  
 שיווק חיצוני - הקבוצה מתקשרת עם סוכנים חיצוניים להפניית לקוחות לניהול תיקי השקעות 8.6.2.

בקבוצה. מרבית הסוכנים זכאים לעמלה הנקבעת כשיעור מדמי הניהול הנגבים מתיקי לקוחות 
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אשר גויסו באמצעות הסוכן, או כעמלה חודשית/ רבעונית, בהתאם להיקף הנכסים המנוהלים 
בתיקי ההשקעות של הלקוחות שהופנו על ידם. עיקר ההתקשרויות הן עם סוכני ביטוח. תפקידו 
של הסוכן בהתאם להסכם הינו להפנות לקבוצה לקוח פוטנציאלי (lead) בלבד, כאשר כל 
ההתקשרות עם הלקוח לרבות מתן ההצעה, חתימה על הסכם התקשרות, בירור הנחיות וצרכים 
וקשר שוטף עם הלקוח מבוצעים ע"י מיטב דש ניהול תיקים. ככלל, בתמורה להפניית לקוח 
אשר חתם על הסכם התקשרות זכאי הסוכן לעמלה בשיעור של כ-50%-40% מדמי הניהול 
הנגבים מתיק הלקוח. בנוסף, מעת לעת נערכים מבצעים לסוכנים אשר במסגרתם מקבלים 
הסוכנים תגמול חד פעמי. לקבוצה אין הסכמי בלעדיות עם סוכניה. במועד הדוח, הקבוצה לא 
רואה תלות במי מהסוכנים החיצוניים. התחזקות הפצת פוליסות פיננסיות על ידי חברות 
הביטוח וגיוס הולך וגדל של כספים לפוליסות אלה, וכן כדאיות כלכלית נמוכה אצל הסוכנים 
לשווק ולהפנות לקוחות לניהול תיקי השקעות, פגעה משמעותית בערוץ ההפצה של פעילות 

ניהול התיקים באמצעות סוכנים והביאה להסתמכות רבה יותר על השיווק הפנימי. 
 קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי מיטב דש קרנות מופצות בעיקר על ידי הבנקים וחברי בורסה 8.6.3.

שאינם בנקים, המפיצים ללקוחותיהם קרנות נאמנות שונות, בהתאם לדרישת הלקוח או 
בהמלצת הבנק. בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006 
(להלן: "תקנותת ההפצה") ולהוראות הסכמי ההפצה, הבנקים משמשים כמפיצים של יחידות 
השתתפות בקרנות הנאמנות, ובתמורה להפצת קרנות הנאמנות, הבנקים זכאים לעמלת הפצה 
בשל יחידות של קרן בניהול מנהל הקרן המוחזקות באמצעותם. שיעור עמלת ההפצה שנקבע 
ע"י הבנקים הינו השיעור המרבי הקבוע בתקנות ההפצה מסך מחירי הפידיון היומי של כל 
היחידות המוחזקות עבור לקוחות הבנק, באמצעות הבנק. למועד זה, השיעורים השנתיים 

הקבועים בתקנות הינם: קרן מסוג 1 (קרן המחויבת להשקיע לפחות 85% מנכסיה באג"ח 
ממשלתי שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן 
נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ואג"ח קונצרני בדירוג גבוה שיתרת התקופה עד למועד 

פדיונן אינו עולה על שנתיים, פקדונות ומזומנים) - 0.2%; קרן מסוג 3 (קרן חוץ וקרן שאינה 

קרן מסוג 1 או 4) - 0.35%; קרן מסוג 4 (קרן כספית) - 0.1%. כל אחד מהצדדים להסכמים רשאי 
לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת בכתב.  

בהתאם לתקנות ההפצה, כל בנק מחויב להתקשר עם כל מנהל קרן שיבקש להתקשר בהסכם 
הפצה בשיעור עמלה ובתנאי תשלום זהים עבור שירות זהה. מיטב דש קרנות התקשרה עם 

מרבית הבנקים בהסכמי הפצה. 

אפיק ההפצה העיקרי של קרנות הנאמנות הינו האפיק הבנקאי. לאור האמור, להערכת הקבוצה, 
היקף ההפצה של קרנות הקבוצה מתבסס בעיקרו, על ביצועי הקרנות, דירוגן במערכות הדירוג 

הפנימיות של הבנקים והשירות המקצועי שמוענק ליועצים. 

 שיווק באמצעים דיגיטליים - לפירוט אודות שירות ניהול תיקים דיגיטלי שהשיקה מיטב דש 8.6.4.
ניהול תיקים לאחרונה, והפחתת היקף תיק ההשקעות המינימאלי למצטרפים לשירות זה באופן 

המאפשר את הגדלת מעגל הלקוחות הפוטנציאליים, ראה סעיף 8.1.5 לעיל. 

 

  תחרות 8.7.

תחום הפעילות של ניהול החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות מאופיין במספר רב 
של מתחרים ובתחרות אשר גוברת בשנים האחרונות. להערכת הקבוצה, התחרות על ליבו של הלקוח 
נסובה סביב איכות ניהול ההשקעות, השירות ומיתוג המוצרים. בהתאם לכך, עולה חשיבותם של ביצועי 
קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות, כגורם בעל השפעה מכרעת בתחרות. כתוצאה מהגורמים דלעיל, 
מעריכה הקבוצה, כי התחרות בענף קרנות הנאמנות עוד תגבר וכפועל יוצא מכך, ינותבו משאבים ניכרים 

לשימור כח אדם איכותי, שיווק ופרסום. 

בשנה האחרונה המשיכה מגמת הירידה בדמי הניהול בתעשיית קרנות הנאמנות. מעבר לתחרות הקיימת 
בין החברות המנהלות קרנות נאמנות, קיימת תחרות חריפה מצד קרנות הסל, בעיקר בתחום המנייתי 

  . 17אך לא רק

 יצוין כי בראיית החברה, קרנות הסל וקרנות הנאמנות הינן מוצרים תחליפים זה לזה המצויים שניהם במקטע שוק אחד ובסביבת תחרות 17
אחת. הסיבה לחלוקה בדוח זה בין תחום קרנות הנאמנות לבין תחום קרנות הסל נובעת, בין היתר, מהשוני ברגולציה טרם כניסתו המלאה 

לתוקף של תיקון 28, כמפורט בסעיף 9.14.1 להלן, בין קרנות הנאמנות לבין תעודות הסל וכן עקב טעמים חשבונאיים. 
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תיקון 28 אשר הסב את תעודות הסל לקרנות סל הסדיר את קרנות הסל תחת משטר קרנות נאמנות 
ובכך המשיך את התחרות הקיימת ממילא בין מוצרים אלו. לפירוט נוסף אודות תיקון 28 והערכות החברה 

בנושא, ראה סעיפים 8.20.1 ו- 9.14.1 להלן.  

לפירוט ביחס לתיקון לתקנות השקעות משותפות בנאמנות, המאפשר הפצה בישראל של קרנות נאמנות 
זרות ללקוחות פרטיים, ראה סעיף 8.15.5 להלן. 

בשנים האחרונות התעצמה התחרות בתחום ניהול התיקים והיא באה לידי ביטוי בירידת דמי ניהול 
ובהגברת מאמצי השימור. פעילות ניהול התיקים עבור לקוחות מוסדיים מצויה אף היא בתחרות עזה, 
אשר באה לידי ביטוי בירידות משמעותיות בשיעורי דמי הניהול במקביל לגידול ניכר בהיקף השירותים 
הנלווים אשר מוענקים על ידי מנהל התיקים ללקוחות אלו (בעיקר שירותים הנובעים מהוראות 
רגולטוריות החלות על גופים מוסדיים). כמו כן, לאחרונה גופים נוספים בתחום השיקו שירות של ניהול 
תיקים דיגיטלי בסכומי השקעה נמוכים, כאשר אחד מהגופים הינו בנק שעד היום לא פעל בתחום ניהול 
תיקי ההשקעות. לתיק מנוהל קיימים מוצרים תחליפיים נגישים בשוק. לפירוט ראה סעיף 8.1.8 לעיל. 

 ניהול תיקי השקעות - בישראל פועלים עשרות רבות של גופים המתמחים בניהול תיקי השקעות 8.7.1.
עבור לקוחות ומתן ייעוץ ו/או שיווק השקעות בתחום ניהול תיקי השקעות, ביניהם חברי 
בורסה, חברות הקשורות לבנקים, מנהלי תיקים פרטיים ובתי השקעות בינלאומיים. למיטב 
ידיעת החברה, בין המתחרים העיקריים של חברות ניהול התיקים ניתן למנות את "פסגות", 
"אקסלנס", "אי.בי.אי", "פעילים", "מגדל שוקי הון", "הראל פיננסים", "אלטשולר שחם", "ילין 

לפידות" ואחרים.  

אודות פעילות חברות בעלות רישיון לניהול תיקי השקעות 18 בהתאם לנתוני רשות ניירות ערך
בישראל, נכון ליום 31.12.2017 סך הנכסים שנוהל במיטב דש ניהול תיקים היווה כ- 6.2% מסך 
הנכסים שנוהל בשוק ומספר הלקוחות שנוהלו במיטב דש ניהול תיקים היווה כ-7.7% ממספר 

הלקוחות שנוהלו על ידי כלל החברות לניהול התיקים. 

 הנתונים נלקחו מפרסום הרשות בדבר פעילות חברות בעלות רישיון והינם מעודכנים ליום 18.31.12.2017

 ניהול קרנות נאמנות - נכון ליום 14.2.19 בישראל פועלים 22 מנהלי קרנות נאמנות (לרבות 8.7.2.
מנהלי קרנות סל), המנהלים ביחד כ- 2,090 קרנות.  שווי נכסי קרנות הנאמנות (לרבות קרנות 

. בין המתחרים העיקריים של מיטב דש קרנות, 19סל) ליום 14.1.2019 הינו כ- 307.7 מיליארד ש"ח
ניתן למנות מנהלי קרנות שונים כמו "פסגות", "הראל פיא", "אקסלנס", "מגדל", "אי.בי.אי", 
"ילין לפידות", וכן מנפיקי קרנות סל כמו "פסגות", "קסם", "מגדל" ו"הראל". ליום 31.12.2018, 
חלקה של מיטב דש קרנות בשוק קרנות הנאמנות, לרבות קרנות הסל בשוק זה,  הוא כ- 10.97% 
(כ-11.71% כולל קרנות נאמנות במתכונת הוסטינג). בשנת 2018 התחרות המשיכה להיות עזה 

ובאה לידי ביטוי בין היתר, בהמשך שחיקה בדמי הניהול.  

בהתאם לנתונים המפורסמים באתר רשות ני"ע.  19 

 פוליסות פיננסיות - לאור התחזקות הפצת פוליסות פיננסיות על ידי חברות הביטוח וגיוס הולך 8.7.3.
וגדל של כספים לפוליסות אלה, הצטרפו לתחרות בתחום ניהול התיקים ובתחום קרנות 

הנאמנות חברות ביטוח המשווקות פוליסות פיננסיות.  
 תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה - התיקון אשר מעניק לחוסך בגיל פרישה וליורשיו הטבות 8.7.4.

במיסוי בניהול כספים באמצעות קופות גמל מהווה אלטרנטיבה לחוסכים הזכאים על פי תיקון 
190, להשקיע באמצעות מנהל תיקים ו/או קרנות נאמנות. לפירוט בדבר עיקרי התיקון, ראה 

סעיפים 7.7.1 ו-7.17.3 לעיל. 
 קופת גמל להשקעה - בשנת 2016 הושק מוצר קופת גמל להשקעה אשר מאפשר לעמית המצטרף 8.7.5.

אליו למשוך את ההשקעה הצבורה אף לפני גיל הפרישה כסכום חד פעמי, במקביל למתן הטבות 
מס. נכון למועד זה תקרת החסכון השנתית במסגרת קופת הגמל להשקעה הינה 70 אלפי ש"ח, 
אולם יתכן כי תקרה זו תגדל בעתיד. ככל שהתקרה תגדל התחרות מצד קופות הגמל להשקעה 

אף תחריף. לפירוט נוסף לעניין מאפייני קופת הגמל להשקעה, ראה סעיפים 7.7.1 ו-7.17.4 לעיל.  
 קרנות גידור וקרנות השקעה - היקף הנכסים המנוהל בענף קרנות הגידור בישראל ממשיך לגדול 8.7.6.

בקצב מהיר והגיע בשנת 2017 לכ-17.5 מיליארד ₪ (המנוהל באמצעות כ- 100 קרנות), בהשוואה 

לכ-8 מיליארד ש"ח (שנוהל באמצעות כ- 70 קרנות) בשנת 2013. הגידול בנכסים כאמור מוסבר 
בסביבת הריבית הנמוכה ובתשואות הנמוכות באג"ח אשר מעודדות משקיעים להשקיע בנכסים 
אלטרנטיביים כדוגמת קרנות גידור. עיקר המשקיעים בענף קרנות הגידור הישראליות הינם 
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. כמו כן, חל גידול גם בהיקף הנכסים המנוהל בענף קרנות 20משקיעים פרטיים (75%-65%)
ההשקעה הפרטיות.  

בהתאם לנתונים שהתפרסמו בעיתון  TheMarker ביום 20.4.2.2018 

 

השינויים שחלו בשוק בעקבות הפוליסות הפיננסיות, תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה וקופת הגמל 
להשקעה, מחריפים ולהערכת החברה עתידים להמשיך ולהחריף את התחרות בתחום ולנייד את 
הביקושים ממוצרי המגזר למוצרים אחרים בשל הדמיון במאפייניהם וההטבות הכרוכות בהשקעה 
במוצרים החלופיים ובהפצתם. עם זאת, לא חלה פגיעה מהותית ברווחיות ברמת הקבוצה, והחברה אינה 
צופה כי תחול פגיעה מהותית כאמור, שכן להערכתה חלק מהגיוסים יוסטו למוצרים אחרים שבניהול 

הקבוצה.  

המידעע האמור בדבר השינויים הצפויים בתחרות וההשלכות על הרווחיות בקבוצה בתחום כולל מידע 
צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה של הנהלת החברה לגבי השינויים הצפויים במבנה השוק, לרבות 
תחילת הפצה של קרנות נאמנות זרות בישראל, התחזקות הפצת הפוליסות הפיננסיות וקופת הגמל 
להשקעה, וההשלכה של האמור על התחרות. הערכות אלה עשויות להשתנות כתוצאה משינויים בשוק 

ההון או ברגולציה. 

 

 ומתקנים מקרקעין ,קבוע רכוש 8.8.

לפרטים ראה סעיף 13.1 להלן. 

 

 מוחשיים בלתי נכסים 8.9.
ליום 31.12.2018 יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר שירותי ניהול חיסכון שוטף 

מסתכמת לכ- 191.4 מיליון ש"ח. נכון ליום 31.12.2018 ההנהלה סבורה כי אין צורך להפחית את המוניטין. 

 

  אנושי הון 8.10.

, מתוכם 2 עובדי הנהלה, 43 עובדי 21 ליום 31.12.2018 הועסקו במגזר זה 101 עובדים8.10.1.
השקעות/סוחרים, 34 עובדי מכירות ושיווק  ו-22 עובדי תפעול ומטה.  

מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים. 21 

, מתוכם 2 עובדי הנהלה, 41 עובדי 22ליום 31.12.2017 הועסקו במגזר זה 102 עובדים

השקעות/סוחרים, 18 עובדי מכירות ושיווק, 24 עובדי תפעול ומטה ו-17 עובדי שירות 

לקוחות.  

מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים.  22 

במהלך שנת 2018 חל שינוי הדרגתי בתפקידם של מנהלי תיקי הלקוחות ותפקידם כולל בעיקר 
פעילויות מכירה ושיווק, בשונה מהעבר, אז אופיין תפקידם גם בפעילויות שירות לקוחות. שינוי 

זה במתכונת התפקיד בא לידי ביטוי בסיווג עובדים אלו כעובדי מכירות ושיווק. 

מגזר זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה 
ומההנהלה הבכירה בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע 

על רווחיות הקבוצה. 
 לפירוט אודות שינוי מבני והקמת חטיבת הלקוחות של החברה, ראה סעיף 13.3.3 להלן. 8.10.2.
 מנהלי התיקים הינם בעלי רישיון ובעלי השכלה, ניסיון ומומחיות בתחומם. הקבוצה רואה בהון 8.10.3.

האנושי משאב חשוב ומשקיעה משאבים ניהוליים וכספיים בהכשרת העובדים ובשמירה על 
ההון האנושי.  

 הסכמי ההעסקה של מנכ"ל מיטב דש קרנות ושל מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים קובעים, בין 8.10.4.
היתר, הוראות בדבר שכר חודשי, זכאות לבונוס שנתי הכפוף לעמידה ביעדים איכותיים 
וכמותיים, תנאים נלווים והוראות בדבר סודיות ואי תחרות. הסכם ההעסקה עם מנכ"ל מיטב 
דש קרנות ניתן לביטול ע"י כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 120 ימים. עם זאת, נקבע 
כי ככל שההעסקה תסתיים ביוזמת החברה עד ליום 31.8.2019 תקופת ההודעה המוקדמת תהא 
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 תגמול עובדים - חלק מעובדי המגזר זכאים בנוסף למשכורתם הבסיסית לעמלות או לבונוסים 8.10.5.
בהתאם לפרמטרים שהוגדרו מראש. העמלות העיקריות הינן: (1) עמלת שיווק - משולמת 
כעמלה חד פעמית או מחושבת כפונקציה של דמי הניהול הנגבים מלקוחות אשר גויסו על ידי 
אותם העובדים; (2) עמלת שימור - מחושבת כשיעור מתוך ההפרש שבין סך הכספים שנפדו 
לבין הכספים שנוספו להיקף תיק ההשקעות של כל מנהל תיק לקוחות, כפי שהוגדר; (3) בונוס 
למנהלי השקעות בהתאם לביצועים לעומת הבנצ'מארק הרלוונטי; (4) עמלות בגין היקף הגידול 

בנכסי קרנות הנאמנות בבנקים שהוגדרו.  

 

   ספקים 8.11.

בתחום הפעילות נעשה שימוש בתוכנת דנאל FC ותוכנות מסחר ייעודיות של הבנקים 8.11.1. 
המתפעלים. תוכנת דנאל FC תומכת בפעילות ניהול תיקי לקוחות, ביצוע החלטות, ניהול מידע, 
ניהול מערך אחורי והפקת דיווחים. להערכת הקבוצה, אין לתוכנת הדנאל תחליף זמין בעלות 
סבירה ולכן למרבית החברות בתחום ניהול תיקי השקעות תלות בספק זה. הואיל ולא קיימת 
תוכנת מדף הדומה לדנאל, הפסקת ההתקשרות עם דנאל תצריך השקעת תשומות רבות מצד 
הקבוצה וזמן הטמעה ארוך יחסית. כמו כן, ייווצר קושי בניהול השוטף של פעילות ניהול 

התיקים אולם ניתן יהיה להמשיך בפעילות ניהול התיקים. 

 מיטב דש קרנות מקבלת שירותי ברוקראז' ותפעול עבור קרנות הנאמנות שבניהולה מהבנק 8.11.2.
הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. 

בהתאם להוראות ההסכמים, מיטב דש קרנות נושאת מאמצעיה בתשלום התמורה בגין קבלת 
שירותי ברוקראז' ותפעול (בכפוף לחריגים מסוימים ביחס לעמלות סוכן בחו"ל). לאור העובדה, 
שמיטב דש קרנות בחרה לשאת מאמצעיה בתשלום עמלות כמתואר לעיל, לא היה צורך לערוך 

מכרז לקבלת שירותי ברוקראז' עבור קרנות נאמנות שבניהולה, כפי שנדרש בהוראות תיקון 14 
לחוק השקעות משותפות. 

 מיטב דש קרנות התקשרה עם מספר מנהלי השקעות חיצוניים לצורך ניהול חלק מקרנות 8.11.3.
הנאמנות במתכונת 'הוסטינג'. לפרטים נוספים, ראה סעיף 8.16.1 להלן.  

 מיטב דש קרנות התקשרה בהסכמים עם צדדים שלישיים בקשר לקבלת המלצות לביצוע 8.11.4.
השקעות במספר קרנות נאמנות בניהול מיטב דש קרנות.  

 מיטב דש ניהול תיקים התקשרה בהסכם עם אלומות הון ליין בע"מ (להלן: "אלומותת") לצורך 8.11.5.
מתן שירותי ניהול תיקים דיגיטלי ללקוחות מיטב דש ניהול תיקים, באמצעות פלטפורמה 

 .(White Label) המותאמת ללקוח שברשות אלומות

 הסכמי רישיון לשימוש במדדים מול עורכי המדדים - הנפקה של קרנות מחקות העוקבות אחר 8.11.6.
מדדים שונים טעונה קבלת רישיון מאת עורך המדד לייחוס. עורך המדד הינו הגוף שמחשב 
ומפרסם את המדד לייחוס. אשר על כן, מיטב דש קרנות נאמנות התקשרה בהסכמים שונים 
ו/או נמצאת בתהליך התקשרות מול הבורסה לצורך קבלת הרשאה לשימוש במדדים ישראליים 
ועם עורכי מדדים בחו"ל בקשר לשימוש במדדים זרים. עורכי המדדים רשאים בכל עת וללא 
מתן הודעה מוקדמת לשנות את הרכב המדדים, לשנות את שמותיהם, להפסיק לחשבם או 
להפסיק לפרסמם. עורכי המדדים אינם אחראים כלפי מיטב דש קרנות נאמנות, כלפי רוכשי 
הקרנות המוצעות או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים 
שייגרמו להם כתוצאה משימוש בנתוני המדדים או כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה שנפלו 
במדדים. עורכי המדדים מצידם רשאים לבטל את ההרשאה שניתנה למיטב דש קרנות נאמנות 
במסגרת ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת אם הפרה מיטב דש קרנות נאמנות תנאי כלשהו 
מתנאי ההרשאה, כאשר למיטב דש קרנות נאמנות לא תהייה כל טענה בקשר לביטול ההרשאה 
לשימוש במדד כאמור. להערכת הקבוצה לחלק מעורכי מדדים אלו אין תחליף זמין שכן הפסקת 
תוקף הרישיון לשימוש במדד כלשהו או אי הארכת הסכם הרישיון עם עורך המדד, עלול לגרום 
לכך שמיטב דש קרנות נאמנות תידרש לבצע פירוק של הקרנות המחקות הרלוונטיות, לפי 

העניין. 
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 חוזר הון 8.12.
ככלל, הקבוצה גובה מתיקי ההשקעות של לקוחותיה דמי ניהול על בסיס חודשי. בקרנות הנאמנות 
מחושבים דמי הניהול ומנוכים מנכסי הקרנות מידי יום, כאשר דמי הניהול משולמים למנהל הקרן ע"י 

הבנקאי מידי שבוע.  

מרבית הספקים המשויכים ספציפית למגזר זה, כמפורט בסעיף 8.11 לעיל, מחייבים את החברה על בסיס 
חודשי. התשלומים לספקים מתבצעים בדרך כלל באשראי של שוטף פלוס 30-90 יום. יתרת פריטי ההון 
החוזר, הכוללים בעיקר אשראי ספקים ונותני שירותים, מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר 

ואשראי לזמן קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת הקבוצה (לפרטים ראה סעיף 13.4 להלן). 

 

  מימון 8.13.

מקורות המימון של פעילות המגזר הם הון עצמי ומימון בנקאי.  

ביום 19.3.2019 בוטלה ערבות שהעמידה החברה לטובת תאגיד בנקאי בסך של כ- 22 מיליון ש"ח בגין 
אשראי שוטף למיטב דש קרנות. 

 

  מיסוי 8.14.

חוקי המס החלים על החברות במגזר - על החברות במגזר חלות הוראות פקודת מס הכנסה. כמו כן, 
מיטב דש קרנות הכלולה במגזר הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. מיטב 

דש ניהול תיקים הינה עוסק מורשה. לפרטים ראה באור 30 לדוחות הכספיים. 

למיטב דש ניהול תיקים שומות מס סופיות עד וכולל שנת 2012. למיטב דש קרנות שומות מס הנחשבות 
סופיות עד לשנת 2013. 

 

  הפעילות בתחום ופיקוח מגבלות 8.15.

פעילות הקבוצה בתחום ניהול החיסכון השוטף, כפופה לשורה של מגבלות וכללים רגולטוריים המסדירים 
שורה ארוכה של נושאים, הכוללים בין היתר נושאים הקשורים לרישוי, נושאי רגולציה וממשל תאגידי, 
ביטוחים, עמלות, ניגודי עניינים, חובת דיווח ועוד. להלן יובא פירוט של חלק מהוראות הדין המהותיות 
החלות על הקבוצה בתחום זה, ואשר להערכת החברה, יש או עשויות להיות להן השפעה מהותית על 

פעילות החברה ותוצאותיה. 

 חוקק הסדרת העיסוק והתקנות שהותקנו מכוחו - מיטב דש ניהול תיקים כפופה להוראות חוק 8.15.1.
הסדרת העיסוק והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק הסדרת העיסוק כולל הוראות הנוגעות לחובת 
רישוי, לחובות מנהל תיקים, משווק השקעות או יועץ השקעות (להלן: "בעל רישיון") כלפי 
הלקוח, לרבות חובת נאמנות, חובת זהירות, חובת סודיות וחובת גילוי מידע ודיווחים. עוד 
קובע חוק הסדרת העיסוק הוראות בדבר פעולות שרשאי בעל רישיון לבצע עבור הלקוח ודרך 
ביצוען, הימנעות מניגוד עניינים, איסור קבלת תמריצים וטובות הנאה, גילוי נאות ללקוח, 
פעילויות אסורות על בעל רישיון, דרך קבלת אישור הלקוח לעסקאות מיוחדות, חובת קיום 
הסכם ניהול תיקים בכתב, מנגנון פיקוח משמעתי על בעלי רישיון, קנסות אזרחיים, כשירויות 

נושאי משרה ובעלי רישיון, חובת קיום כיסוי ביטוחי והון עצמי מזערי. 

לגבי לקוחות כשירים, החוק קובע פטורים והקלות בקשר להתקשרות ומתן שירותים של בעל 
רישיון עם לקוח כשיר.  

 חוק איסור הלבנת הון - חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והצווים שהותקנו מכוחו קובעים 8.15.2.
הוראות שונות החלות על מנהלי תיקים, לרבות הוראות בדבר חובת זיהוי לקוחות, הליך הכרת 
הלקוח, אימות ורישום פרטי לקוחות, וכן דיווחים חודשיים ודיווחים שוטפים לרשות לאיסור 
הלבנת הון. אי עמידה בהוראות הדין בנוגע להלבנת הון עלולה לחשוף את חברות הקבוצה 

ועובדיה לסנקציות פליליות ואזרחיות. 

לפרטים אודות תיקון לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל 
תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א – 2010, ראה סעיף 8.1.5 לעיל. 

 הון עצמי וביטוח - בהתאם לדין החל, על מנהל תיקי השקעות ועל חברה לניהול קרנות נאמנות 8.15.3.
לעמוד בדרישות הון עצמי מזערי וביטוח. מיטב דש ניהול תיקים ומיטב דש קרנות עומדות 

בדרישות אלה.  
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 חוקק השקעות משותפות - מיטב דש קרנות כפופה לחוק השקעות משותפות והתקנות שהותקנו 8.15.4.
מכוחו. חוק השקעות משותפות קובע הוראות בדבר אישורים הנדרשים להקמת קרן נאמנות, 
החזקה באמצעי שליטה במנהל קרן, תנאי הכשירות של העובדים ו/או המשתתפים בקבלת 
החלטות שעניינן ניהול תיק השקעות בקרן, דרישות מסוימות בקשר להרכב הדירקטוריון 
במנהל הקרן, מינוי ועדת השקעות, חובת פרסום תשקיף לקרן שאושר על ידי הרשות, חובות 
המוטלות על מנהל הקרן והנאמן, עסקאות מותרות וסוגי נכסים והשיעורים המרביים שרשאי 
מנהל הקרן להחזיק בנכסי הקרן, עסקאות מהותיות או עסקאות בניגוד עניינים ואופן אישורן, 
קביעת מחיר היחידות ומחיר הפדיון, שווי מזערי של נכסי הקרן ומספר מזערי של בעלי 
היחידות, פעולות אסורות על מנהל הקרן, נאמן וגופים קשורים להם, הגדרת מעשים המהווים 
עבירות אזרחיות או פליליות וסנקציות בגינן, חובת קיום הליך מכרז לקבלת שירותי ברוקראז', 

הון עצמי מזערי, חובת קיום כיסוי ביטוחי ועוד. 

להסדרת פעילות קרנות הסל תחת חוק השקעות משותפות, והערכות החברה בנושא, ראה 
סעיף 9.14.1 להלן. 

 תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) תשע"ו-2016 - ביום 5.5.2016 8.15.5.
פורסמו תקנות השקעות משותפות בנאמנות ברשומות (הצעת יחידות של קרן חוץ) ותחילתן 
נקבעו לשישה חודשים מיום פרסומן. במסגרת התקנות ניתן להפיץ בישראל קרנות נאמנות 
זרות ללקוחות פרטיים. להערכת החברה, הפנמת השוק את אפשרות הפצת קרנות זרות 
בישראל בעקבות התיקון, עשויה להגדיל את התחרות הקיימת בתחום. עד מועד הדוח טרם 

החלה הפצה של קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים.  

 ביום 4.4.2016 הודיעה רשות ניירות ערך על אימוץ מתווה הרשות להגבלת תדירות העלאת דמי 8.15.6.
הניהול בקרן נאמנות על ידי כלל מנהלי הקרנות בישראל. על פי המתווה מתחייב מנהל קרן 
שלא להעלות את שכרו או את שיעור ההוספה בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. 
המהלך שהובילה הרשות נועד לאפשר גילוי נאות למשקיעים בכדי לעודד תחרות אמיתית 

להורדת דמי ניהול. 

 

  הרגיל העסקים במהלך שלא מהותיים הסכמים 8.16.

 התקשרות עם מנהלי השקעות חיצוניים - ליום 31.12.2018 שימשה מיטב דש קרנות כמנהל קרן 8.16.1.
של 37 קרנות נאמנות, אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים (להלן: 
"קרנות הוסטינג"). לצורך פעילות זו, נכון ליום 31.12.2018, למיטב דש קרנות הסכמים לניהול 
השקעות עם מנהלי השקעות חיצוניים לניהול ההשקעות של קרנות נאמנות אלו. לפרטים 
אודות התנועה בנכסי קרנות הנאמנות, לרבות קרנות נאמנות בניהול השקעות חיצוני 

('הוסטינג'), ראה סעיף 8.3.5 לעיל. 

הסכם ההתקשרות עם מנהל ההשקעות החיצוני מעגן, בין היתר, את התחייבויותיו של מנהל 
ההשקעות החיצוני לעמוד בהוראות החוק, התחייבותו לדווח למנהל הקרן על שינויים טעוני 
דיווח, מסדיר את התנאים לסיום ההתקשרות, לרבות האפשרות של מנהל ההשקעות החיצוני 
להעביר את הקרנות למנהל קרן אחר, וכן מסדיר את התמורה עבור שירותי ניהול ההשקעות, 
השתתפותו בהוצאות ניהול הקרן ואחריותו בגין עיצומים כספיים. מנהל ההשקעות החיצוני 

נדרש להחזיק ברישיון לניהול תיקים במשך כל תקופת ההתקשרות. 

 הסכמי ייעוץ - מיטב דש קרנות התקשרה עם יועצים שונים בהסכמים במסגרתם מעניקים 8.16.2.
היועצים למיטב דש קרנות המלצות לביצוע השקעות. 

 

 פעולה שיתוף הסכמי 8.17.

 תכלית מעניקה למיטב דש קרנות שירותי מסחר וביצוע לקרנות המחקות וכן שירותים נלווים. 8.17.1.
תכלית זכאית למלוא דמי הניהול החודשיים אשר ייגבו מהקרן בניכוי תשלומים ישירים עבור 
הקרן לרבות שכר טרחת עורך דין הקרן, תשלום אגרות פרסום תשקיף, כל פרסום סטטורי או 
וולונטרי, אגרה שנתית למסלקת הבורסה, אגרה שנתית לרשות ני"ע, אגרת יצירת יחידות בקרן, 
דמי תפעול שישולמו עבור הקרן, תשלום עמלות אשר הקרן פטורה מהן וממומנות מאמצעי 
מנהל הקרן וכל הוצאה נוספת, ובניכוי תשלום קבוע פר קרן אשר ישולם למיטב דש קרנות, 

כמפורט בהסכם. 
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 לפרטים אודות התקשרות מיטב דש ניהול תיקים בהסכם עם אלומות לצורך מתן שירותי ניהול 8.17.2.
תיקים דיגיטלי ללקוחות מיטב  דש ניהול תיקים, באמצעות פלטפורמה המותאמת ללקוח 

שברשות אלומות (White Label) ראה סעיף 8.11.5 לעיל. 

 

  משפטיים הליכים 8.18.

ביום 24.7.2017 קיבלה מיטב דש קרנות הודעה מרשות ניירות ערך על פתיחת הליך אכיפה מינהלי כנגד 
מיטב דש קרנות בדבר אי-נקיטת אמצעי בקרה מספקים בקשר עם חריגה תוך יומית ממדיניות ההשקעה 
באחת הקרנות שבניהולה (להלן: "הליךך האכיפה המנהלי"). ביום 18.3.2018 אישרה ועדת האכיפה 
המינהלית את ההסדר בין מיטב דש קרנות לרשות ניירות ערך לעניין הליך האכיפה המינהלי, במסגרתו 

שולם עיצום כספי בסכום לא מהותי. 
 

 עסקית ואסטרטגיה יעדים 8.19.

ראה סעיף 13.11 להלן וסעיף 8.20 להלן. 
 

 הקרובה בשנה להתפתחות צפי 8.20.

 במסגרת היערכות הקבוצה לרפורמה בתעודות הסל והסבתן לקרנות סל וקרנות כספיות, 8.20.1.
כמפורט בסעיף 9.14.1 להלן, אישר דירקטוריון החברה, ביום 28.11.2018, לאחר שאושר 
בדירקטוריון מיטב דש קרנות ובדירקטוריון תכלית את מיזוגה של מיטב דש קרנות לתוך תכלית, 
תוך חיסולה המשפטי של מיטב דש קרנות. המיזוג מותנה בתנאים מתלים, לרבות קבלת אישור 
משלטונות מס הכנסה למיזוג בפטור ממס. המיזוג יושלם בתום הרבעון שבו יתקיימו כל 

התנאים המתלים. מטרות המיזוג הינן פישוט מערך ההחזקות, חסכון בעלויות התפעול, הגדלת 
היתרון לגודל ושיפור היעילות. ביום 24.3.2019 התקבל אישור רשות המיסים והחברה צפויה 

להשלים את המיזוג בסוף חודש מרץ 2019. 

 בהמשך להשקת שירות ניהול תיקים דיגיטלי על ידי מיטב דש ניהול תיקים, בכוונתה של מיטב 8.20.2.
דש ניהול תיקים להמשיך לקדם את השימוש בכלי טכנולוגי זה, על מנת להנגיש את שירותיה 

ולהגדיל את מאגר הלקוחות הקיים. לפרטים נוספים ראה סעיף 8.1.5 לעיל  

 

  התאגיד עסקי לגבי והערכות אחרות תחזיות 8.21.

ראה סעיף 13.12 להלן. 
 

 סיכון בגורמי דיון 8.22.

תיקון 28 הגדיל את החשיפה הפוטנציאלית של מיטב דש קרנות לסיכוני ציות בתחום קרנות הנאמנות 
בשל האפשרות שניתנה בתיקון 28 להשקעה בנכסים נוספים, וריבוי הבקרות הנדרשות בגין פעולות 
בנכסים אלו. מעבר לכך, מורכבותם של התהליכים הנגזרים מאפשרויות ההשקעה החדשות מקשה על 

הגדרת בקרות ממוכנות בעניינם, ומצריכה ביצוע בקרות אלו באופן ידני. 

לדיון בגורמי סיכון נוספים ראה סעיף 13.13 להלן.  
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 99. מגזר תעודות סל/ קרנות סל

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון 28) התשע"ח-2017 (להלן: "תיקון 
28"). תיקון 28 נכנס לתוקף באופן מדורג (במספר פעימות) החל מיום 3.10.2018 ועד ליום 20.12.2018 (מועד 
הפעימה האחרונה). במהלך תקופה זו הוסבו תעודות הסל לקרנות סל ולקרנות כספיות וזאת כאמור במספר 
פעימות שכל אחת מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות (להלן: "מועד הפעימות"). עיקרו של 
תיקון 28 הוא כי תחום ההשקעה בקרנות סל אשר הוסדר על ידי חוק ניירות ערך והיה מפוקח על פיו והוסדר 
בעיקרו במישור הגילוי, מוסדר ומפוקח נכון למועד פרסום הדוח במסגרת חוק השקעות משותפות. תיקון 28 
הניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי שהונפק כתעודת סל, שהייתה מוצר התחייבותי, לקרן 
נאמנות מסוג קרן סל, שהיא מוצר פיננסי המבוסס על ניהול השקעה משותפת באופן שנועד להשיג את תשואת 

נכס המעקב בהתאם למדיניות ההשקעות והוראות הדין החלות על קרנות הסל מתוקף תיקון 28. 

עד למועד הפעימות, החברה פעלה באמצעות תכלית וחברות בנות ונכדות שלה (להלן ביחד: "חברות תכלית") 
בניהול והנפקת סוגים שונים של תעודות סל, ובין היתר: תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות פיקדון, תעודות 
משולבות, תעודות בחסר, תעודות באיזון (תעודות ממונפות), תעודות מנוטרלות מטבע ומוצרי מדדים (להלן 

יכונו ביחד: "תעודות סל").  

נכון למועד הדוח, החברה פועלת באמצעות תכלית בניהול והנפקת קרנות סל וקרנות כספיות, ובאמצעות 
תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ (להלן: "תכלית מכשירים פיננסיים") בפעילות עשיית שוק. 

 הפעילות תחום על כללי מידע 9.1.

עד למועד הפעימות, החברה פעלה באמצעות חברות תכלית בהנפקת תעודות סל, העוקבות 9.1.1. 
אחר מדדי מניות ואג"ח שונים בארץ ובחו"ל ואחר סחורות בחו"ל (באמצעות עקיבה אחר חוזים 
עתידיים בחו"ל והתכסות במוצרי OTC). הפעילות במגזר זה כללה, בין היתר, ביצוע של כל 
העסקאות והפעולות הדרושות לצורך הנפקת תעודות הסל האמורות, המרתן ופדיונן, התכסות 
בנכסי הבסיס, עקיבה וניהול נכסי הבסיס, לשם עמידה בהתחייבויות חברות תכלית על פי 

התשקיפים, כפי שהתפרסמו מעת לעת. 

ליום 30.09.2018, נוהלו ע"י חברות תכלית 184 תעודות סל (מתוכן 179 תעודות סל ו-5 תעודות 
פיקדון) בהיקף נכסים של כ- 26.15 מיליארד ש"ח (נטו, מוחזקים בידי הציבור).  

נכון למועד הדוח, הקבוצה, באמצעות תכלית, מעניקה לציבור המשקיעים שירות ניהול  קרנות 
נאמנות באמצעות קרנות סל וקרנות כספיות. 

ליום 31.12.2018, נוהלו ע"י תכלית 157 קרנות סל ו- 2 קרנות כספיות בהיקף נכסים כולל של 
כ- 21.14 מיליארד ש"ח. 

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 9.1.2.

עד למועד הפעימות, חברות תכלית עסקו בהנפקת תעודות סל באמצעות חברות ייעודיות 
פרטיות (SPC) לרבות פעילות התכסות, ניהול ותפעול תעודות הסל. תעודת סל הינה מכשיר 
השקעה פאסיבי המבטיח את תשואת נכס הבסיס אחריו הוא עוקב. ניתן לקבל את שווייה 
הכספי של התעודה או להמיר את התעודה לנכס הבסיס. תעודות הסל היו מגובות בנכסי בסיס 
ו/או מכשירים פיננסיים סחירים ו/או לא סחירים. מתוך תמורת ההנפקה רכשו חברות תכלית 
נכסי בסיס ו/או מכשירים פיננסיים ונגזרים לצורך עמידה בהתחייבויותיהן כלפי מחזיקי 
תעודות הסל. תעודות הסל היו למעשה תעודות שעל פיהן התחייבה תכלית לשלם למחזיק 
התעודה את השקעתו כשהיא צמודה למדד ו/או מטבע הייחוס, המהווה את נכס הבסיס של 
התעודה על פי תנאי התעודה. על פי תנאי התשקיף ו/או דוח הצעת המדף, לתכלית הייתה 
קיימת מחויבות לשלם את הסכום כאמור, ללא תלות בהצלחתה בפועל לבצע פעילות כיסוי 
שתאפשר לה עמידה בהתחייבויותיה. מובהר כי הייתה קיימת הפרדה בין סדרה אחת לסדרה 
אחרת ולמחזיקי תעודות הסל מסדרה אחת לא קמה זכות חזרה לנכסים המשועבדים לסדרות 

אחרות. 

נכון למועד הדוח, תכלית היא מנהל קרן על פי חוק השקעות משותפות ועוסקת בניהול קרנות 
נאמנות מסוג קרנות סל וקרנות כספיות כאשר הקרנות מוקמות ופועלות מכוחו של הסכם קרן 

בין מנהל הקרן לבין נאמן. 

בהסכם קרן נקבעים, בין היתר, נכסי המעקב של הקרן, מדיניות ההשקעות של הקרן שכרו 
המרבי לענין דמי הניהול הקבועים של מנהל הקרן והעובדה כי שכרו עשוי לכלול גם דמי ניהול 

משתנים, שכרו המרבי של הנאמן, עמלת היצירה והפדיון וכן הוראות בדבר פירוק הקרן וכדומה. 

הצעת יחידות בקרנות הסל ובקרנות הכספיות (שהפכו מתעודה על מטבע לקרן כספית) נעשתה 
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על פי תשקיף מעבר, דוח מעבר ודוח מרכז. מבניהם וצורתם של תשקיף המעבר, דוחות המעבר 
ודוח מרכז וכן הפרטים אשר נכללו בהם בוצעו על פי הוראה למנהלי הקרנות לפי סעיף 33 
לתיקון 28, וסעיפים 72 (ה1), 97 ו-102 לחוק השקעות משותפות בדבר הגשת תשקיף מעבר 
ודוחות לצורך הפיכת תעודת סל לקרן ולצורך הפיכת קרן מחקה לקרן סל, וכן על פי בקשתה 

של הבורסה. 

תשקיף קרן חדשה טעון היתר לפרסומו מאת רשות ניירות ערך (ואם מדובר בקרן סל אז נדרש 
גם היתר הבורסה) ועל החותמים על התשקיף חלות הוראות לעניין אחריות, כמפורט בחוק 
השקעות משותפות ובחוק ניירות ערך. הכנסות הקבוצה מניהול קרנות הסל הינן משכר מנהל 

הכולל דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. 

  הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה ,חקיקה מגבלות 9.1.3.

לפרטים ראה סעיף 9.14 להלן. 

וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים9.1.4.   

תיקון 28 שנכנס לתוקפו בסוף שנת 2018 החיל על פעילות תעודות הסל את חוק השקעות 
משותפות תוך הסבת כלל תעודות הסל לקרנות סל ולקרנות כספיות, וכפועל יוצא, החיל על 
תכלית הוראות רגולטוריות והסדרה, החלים על קרנות נאמנות, וכן הוראות ייעודיות החלות 
על קרנות סל. לפרטים אודות השפעת תיקון 28 לרבות השפעה על הרווח התפעולי, ראה סעיף 

9.14.1 להלן.   

  הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות 9.1.5.

במהלך שנת 2018 ועד למועד הפעימות, חלה ירידה בנכסי תעודות הסל כתוצאה מפדיונות 
בתעודות העוקבות אחר מדדי חו"ל וכן פדיונות בתעודות העוקבות אחר מדדי ארץ וירידה 
בנכסי תעודות הפיקדון. על פי נתוני איגוד תעודות הסל, היקף הנכסים בשוק זה (בניכוי החזקות 

הדדיות) נכון לסוף חודש ספטמבר 2018 הינו כ- 94.725 מיליארד ש"ח.  

 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי 9.1.6.

להערכת הקבוצה, גורמי ההצלחה העיקריים בתחום פעילות זה הינם: (א) הבנה של צורכי השוק 
והמשקיעים ומתן שירות איכותי לערוצי ההפצה; (ב) מגוון רחב של מוצרים אשר יתאימו 
למשקיעים בעלי טעמים שונים; (ג) אמינות הגוף הפיננסי המנפיק; (ד) יכולת גבוהה של ניהול 

נכסים פיננסיים ופעילות מסחר; (ה) כושר תחרותי בשכר המנהל.  

  בהם החלים ושינויים הפעילות תחום של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי 9.1.7.

להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות של תכלית הינם: 

הון רגולטורי נדרש (רלוונטי עד למועד הפעימות - ביחס לתעודות סל בלבד) 

בהתאם לתקנון הבורסה נדרש ממנפיק תעודות סל הון עצמי בשיעורים הקבועים בתקנון 
והנחיות הבורסה. כמו כן, נדרש הון התחלתי נוסף לשם ביצוע הליך הנפקה לציבור והקמת 
התשתית. רשות ניירות ערך פרסמה בעבר את עיקרי מודל הפיקוח לתעודות סל אשר היווה 
את הבסיס לטיוטת תקנות חשבון מגבה אשר חייב את מנפיקי מוצרי המדדים להקצות הון בגין 
סיכונים תפעוליים, סיכוני שוק וסיכוני אשראי. לפרטים נוספים והשפעת תיקון 28 ראה סעיף 

9.14.1 להלן.  

עם המעבר ממנפיק תעודת סל למנהל קרן סל – נדרש מנהל הקרן בהון עצמי וביטוח על פי 
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של 
דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), תשנ"ו-1995, וכן על פי תקנות השקעות משותפות 
בנאמנות (קרנות מחקות), תשע"ח-2018 (להלן: "תקנות קרנות מחקות") נדרש מנהל קרן 
בערבות ו/או פקדון בגין דמי ניהול משתנים אם נקבעו כאלה בקרן הסל. גובה הערבות ו/או 
הפקדון הינם בגובה שיעור דמי הניהול המשתנים בכל קרן סל מוכפל בשווי הנכסים המנוהלים 

בקרן. 

ידע והון אנושי 

לצורך ביצוע פעילות תכלית דרוש כוח אדם מקצועי ומיומן בעל ידע והיכרות עם תחום פעילות 
זה ובמיוחד בתחום פעילות הכיסוי לשמירה על תנאי קרנות הסל המוצעות על פי דוחות המעבר 
ו/או התשקיפים. המעבר למשטר קרנות סל (במסגרת תיקון 28) לא השפיע על חסם זה לרבות 
בשל העובדה שקרנות סל נסחרות באופן רציף, מנגנון דמי הניהול המשתנים,  וכן בשל העובדה 

שתמהיל הנכסים בקרנות הסל יכלול גם נכסי OTC אשר מצריכים הון אנושי מקצועי ומיומן.  
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רישיונות 

תכלית נדרשת לרישיונות מאת עורכי המדדים, אשר קרנות הסל עוקבות אחריהם. המעבר 
למשטר קרנות סל (במסגרת תיקון 28) לא השפיע על חסם זה לרבות העובדה כי הפסקת תוקף 
הרישיון לשימוש במדד כלשהו או אי הארכת הסכם הרישיון עם עורך מדד, עלולה לגרום לכך 

שתכלית תיאלץ לבצע פירוק של הקרנות הרלוונטיות.  

מחסומי יציאה 

חסם היציאה העיקרי בתחום פעילות תעודות הסל היה התחייבויות כלפי מחזיקי תעודות הסל 
על פי שטרי הנאמנות הרלוונטיים לכל סדרה.  

נכון למועד הדוח, ככלל, אין חסמי יציאה משמעותיים למנהל הקרן בתחום פעילות קרנות הסל, 
למעט החובה לרכוש כיסוי ביטוחי לתקופה שלאחר תום תקופת הפעילות. 

  בהם החלים והשינויים הפעילות תחום למוצרי תחליפים 9.1.8.

המוצרים התחליפיים העיקריים הינם מוצרים פיננסיים כגון קרנות נאמנות, השואפות להשיג 
תשואה דומה או עודפת על מדדים (או על הרכב מדדים), קרנות מחקות ומכשירים פיננסיים 
דומים הקיימים בחו"ל ואף מופצים בישראל, כגון ETF - (Exchange Traded Funds), תכניות 
חיסכון, הפקדות לקופות גמל במסגרת תיקון מס' 190, קופת גמל להשקעה, פיקדונות למיניהם, 
פוליסות פיננסיות המונפקות על ידי חברות ביטוח, ניהול השקעות באופן עצמאי, קרנות סל, 
קרנות זרות, קרנות גידור ומוצרים מקבילים בשווקים זרים. כן, קיימים בשוק ההון מכשירים 
פיננסים לא סחירים המוצעים על ידי הבנקים והמהווים אף הם תחליפים למוצרי תכלית. 
תחליף נוסף הינו השקעה ישירה בניירות הערך המרכיבים את המדד ו/או הנגזרים הפיננסיים 
על המדדים, תחליף זה לא בהכרח אפקטיבי, לאור פיזור ניירות הערך וגודל התיק. התחליף 

העיקרי לקרנות הכספיות (שהיו טרם תיקון 28 תעודות פיקדון) הינו פיקדונות בנקאיים. 

לפירוט אודות הסדרת פעילות קרנות הסל תחת חוק השקעות משותפות והערכות החברה 
בנושא, ראה סעיף 9.14.1 להלן. 

 בו החלים והשינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה 9.1.9.

לפרטים אודות התחרות בתחום ראה סעיף 9.5 להלן. 
 

 ושירותים מוצרים 9.2.

ניהול תעודות סל - עד למועד הפעימות, מוצרי חברות תכלית היו תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות 
פקדון, תעודות משולבות, תעודות בחסר, תעודות באיזון (תעודות ממונפות) תעודות מנוטרלות מטבע 
ומוצרי מדדים. לתעודות היו מאפיינים שונים והן נבדלו אחת מהשנייה בנכסי המעקב ובנוסחת התעודה 
אשר נקבעה בתשקיף. הקבוצה, באמצעות תכלית, ניהלה נכון ליום 30.9.2018, 184 תעודות סל (מתוכן 

179 תעודות סל ו-5 תעודות פיקדון).  

ניהול קרנות סל - נכון למועד הדוח, קרן סל המנוהלת על ידי מנהל קרן, הינה קרן נאמנות מחקה 
המאפשרת השקעה משותפת על ידי מספר לא מוגבל של משקיעים (אלא אם נקבע במפורש אחרת) 
בניירות ערך, נכסים פיננסיים סחירים, מזומנים, פקדונות וניירות ערך לא סחירים (והכל לפי הסוגים 
והשיעורים הקבועים בהוראות הדין ובמדיניות ההשקעות של הקרן). הקבוצה, באמצעות תכלית, מנהלת 

  . 23נכון ליום 31.12.2018, 159 קרנות סל (מתוכן 157 קרנות סל סגורות ו-2 קרנות כספיות פתוחות)

 לאחר מועד המאזן פירק מנהל הקרן 10 קרנות סל באופן בו מנהל הקרן מנהל לאחר מועד המאזן 147 קרנות סל ו-2 קרנות כספיות 23
פתוחות.  
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להלן פרטים כלליים אודות קבוצות קרנות הסל המנוהלות על ידי תכלית ליום 31.12.2018:

331.12.18 
מספר  סוג הקרןן 

קרנותת
סך נכסים  
((במיליוני  ₪₪)

טווח דמי 
ניהול 

(באחוזים) 

שיעור דמי 
ניהול 
ממוצע 
לאפיק 
ברוטו 

(באחוזיםם) 

מספר 
קרנות בהם 

יש דמ"נ 
משתנים  

שיעור דמי 
ניהול ממוצע 
לאפיק נטו 
(באחוזיםם) 

 0.2%/0.1% 11 0.26% 1.00% - 0.10% 5,483 11מניות בארץ 

 0.3% 47 0.67% 1.50% - 0.50% 9,121 69 מניות בחו"ל

 0.3% 2 1.50% 1.50% 113 3סחורות 

 - - 0.05% 0.70% - 0% 1,007 31משולבות 

 - - 0.29% 0.30% - 0.25% 449 2כספיות 

 0.1% 16 0.21% 0.60% - 0.20% 4,573 17אג"ח קונצרני 

 0.1% 10 0.13% 0.15% - 0% 886 10אג"ח ממשלתי 

שורט   
 וממונפות

11 181 0.50% - 1.50% 0.61% - - 

 - - - - 242 5כשרות 

   86    22,055  159  סה""כ

בניכוי החזקה 
הדדית 

 (918)     

     221,137   סה""כ נטוו

 

נכון ליום 31.12.18 למנהל הקרן קיימת התחייבות בסך של כ-37 מיליון ש"ח מתוקף סעיף 11 לתקנות 
קרנות מחקות המחייבות הפקדת פקדון או ערבות לטובת מחזיקי היחידות בגין הוספת דמי ניהול 
משתנים לקרן הסל באופן בו במידה ותחול תשואה שלילית בקרן ביחס למדד נכס המעקב עד גובה דמי 
הניהול המשתנים תחולט הערבות/הפקדון לטובת בעלי היחידות. יש לציין כי נכון למועד הדוח סכום 

הערבות גבוה משווי ההתחייבות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

53 

  

 
   

להלן פירוט תעודות הסל של חברות תכלית שהונפקו ליום 30.9.2018: 

סוג התעודות   
(לפי נכס בסיס)

נטו   שווי התחייבויות שווי נכסים 

מיליוני ש""ח  

 23  6,610  6,633 מניות בארץ  

 68  11,404  11,472 מניות בחו"ל 

 3  124  127 סחורות 

 8  1,133  1,141 מורכבות 

 18  1,552  1,570 מט"ח  + שקל 

 15  6,674  6,689  אג"ח קונצרני 

 8  1,499  1,507  אג"ח ממשלתי

 5  149  154 שורט וממונפות 

    

 1148  229,145  229,293 סה""כ  

    
החזקות הדדיות 

בתעודות 
(2,980) (2,991)  11 

    

 (1) -  (1)החזקה במניות החברה 

    

 1158  226,154  226,312   סה""כ 

 

להלן פירוט תעודות הסל של חברות תכלית שהונפקו ליום 31.12.2017:  

סוג התעודות   
נטו   שווי התחייבויות שווי נכסים  (לפי נכס בסיס) 

  מיליוני ש""ח
 29  7,414  7,443 מניות בארץ  

 72  11,300  11,372 מניות בחו"ל 

 3  132  135 סחורות 

 7  1,159  1,166 מורכבות 

 17  2,059  2,076 מט"ח  + שקל 

 16  7,760  7,776 אג"ח קונצרני  

 6  1,767  1,773 אג"ח ממשלתי 

 6  186  192 שורט וממונפות 

    

 1156  331,777  331,933 סה""כ  

    
החזקות הדדיות 

בתעודות 
(3,416) (3,416)  - 

    

 (1) -  (1)החזקה במניות החברה 

    

 1155  228,361  228,516 סה""כ   
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להלן פירוט התנועות בנכסי קרנות הסל:

 
אוקטוברר--דצמבר  

22018 
מיליוני שש'''חח

 26,154 יתרת פתיחה 1.10.18

 (2,214)צבירות נטו
עליה/ירידה בשווי 

הנכסים בניכוי הוצאות 
**שונות 

(2,782) 

 (21)*דמי ניהול

 21,137 יתרת סגירה 31.12.18

להלן פירוט התנועות בנכסי תעודות הסל:

 
ינוארר--ספטמבר  

22018 
22017 

מיליוני ש'''ח

 28,136  28,361 יתרת פתיחה

 (1,905) (3,651)צבירות נטו
עליה/ירידה בשווי 

הנכסים בניכוי הוצאות 
שונות 

 1,519 2,217 

 (87) (75)*דמי ניהול

 28,361  26,154 יתרת סגירה

סעיף דמי הניהול הינו דמי הניהול נטו הנקובים שנגבו בתעודות הסל (עד למועד הפעימות) ובקרנות * 
הסל ואינו כולל את כלל הכנסות תכלית.

במהלך הרבעון הרביעי בשנת 2018 עברו באופן הדרגתי תעודות הסל לקרנות סל באופן שגם שיטת **
חישוב שווי הנכסים השתנה. ההתאמות בשווי הנכסים בין שווי נכסי תעודות הסל בתחילת רבעון רביעי 
ושווי נכסי קרנות הסל בסוף רבעון רביעי נכללו בסעיף עליה/ירידה בשווי הנכסים בניכוי הוצאות שונות.

היחס בין סך ההכנסות מפעילות תעודות הסל (עד למועד הפעימות) וקרנות הסל (לאחר מועד הפעימות) 
להיקף הנכסים הממוצע לשנת 2018 עומד על 0.44% ולשנת 2017 על 0.4%. 

 ורווחיות הכנסות פילוח 9.3.

לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר ראה דוחות כספיים וסעיף 1.3.1 לדוח הדירקטוריון. 

עד למועד הפעימות, הכנסות מגזר תעודות הסל נבעו בעיקר מדמי ניהול ממחזיקי תעודות הסל, 
מהשאלות ומפעילות כיסוי ומימון. נכון למועד הדוח, הכנסות הקבוצה באמצעות תכלית מורכבות 
בעיקרן מדמי ניהול קבועים ומשתנים (דמי ניהול משתנים כוללים הכנסות מהשאלות ומפעילות כיסוי 
ומימון). שיעור שכר המנהל אותו גובה תכלית מבעלי היחידות בקרנות הסל המנוהלות על ידיה הינו 
כקבוע בתשקיפי הקרנות ובדיווחים המידיים של מנהל הקרן. לנתונים בדבר שיעור דמי הניהול הקבועים 

הממוצע לכל אפיק ראה סעיף 9.2 לעיל.  

להלן ההכנסות ממגזר קרנות הסל ותעודות הסל (עד למועד הפעימות) וקרנות הסל (לאחר מועד 
הפעימות) ביחס להכנסות המאוחדות בשנים 2016-2018:  

2018  2017  2016  

 
הכנסות 

במיליוני ₪ 
שיעור 
מהכנסות

הכנסות 
במיליוני ₪₪

שיעור 
מהכנסות 

הכנסות 
במיליוני ₪₪

שיעור 
מהכנסות 

113 12.7%  113 12.9%  124 16.0% 
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  והפצה שיווק 9.4.

 הצעה של תעודות סל (עד למועד הפעימות) שהונפקו על ידי חברות תכלית בוצעה על פי 9.4.1.
תשקיפים שקיבלו היתר מרשות ניירות ערך. הצעתן של קרנות הסל נעשתה לראשונה על פי 
תשקיף מעבר  (תשקיף עיקרי), דוחות מעבר ודוח מרכז שפורסם לפני כניסת תיקון 28 לתוקף 
ובמהלך תקופת הפעימות וכן על פי תשקיפי קרן חדשה לקרנות הסל הכשרות. קרנות הסל 
ניתנות ליצירה ופדיון הן באמצעות המסחר הרציף בבורסה והן על ידי יצירה ופדיון במערכת 
הקרנות באמצעות חברי הבורסה. שיווק קרנות הסל מבוצע בעיקר על ידי פרסומים ועריכת 
כנסים מקצועיים ליועצי השקעות ומנהלי תיקים לצורך העברת התכנים העיוניים בקשר עם 

נתונים מקרו כלכליים ו/או נתוני המדדים המהווים נכסי המעקב של קרנות הסל.  

 בסמוך לפני כניסתו לתוקף של תיקון 28 וכחלק מהוראות הדין של תיקון 28 התקשרה תכלית 9.4.2.
בהסכם לקבלת שירותי עשיית שוק מחברה אחות תכלית מכשירים פיננסיים (להלן: "עושהה 
השוק") לקרנות הסל אשר מאפיינן העיקרי הוא מסחר רציף בבורסה. עיקרי ההסכם – מתן 
ציטוטים במרווחים אשר נקבעו בתקנון הבורסה לפי סיווג כל קרן סל הן לציבור הרחב והן 
למנהלי כספים אחרים הרשאים להתקשר לחדר המסחר לצורך קבלת ציטוט שהינם – מבטח, 
קופת גמל, קרן נאמנות ומנהלי תיקים עבור לקוחותיהם כקבוע בתקנות קרנות מחקות וכן 
ביצוע עסקת סוף יום בין עושה השוק למנהל הקרן בגין יצירת/פדיון יחידות בגין שירותים אלה 

יקבל עושה השוק תמורה שנקבעה בהסכם ההתקשרות. 

 ביום 23.12.2018 התקשרה תכלית עם מיטב דש ניהול תיקים בהסכם לקבלת שירותי שיווק 9.4.3.
קרנות סל וקרנות כספיות של תכלית, כאשר טרם תיקון 28 חברות תכלית התקשרו בהסכם 
דומה עם מיטב דש ניהול תיקים לקבלת שירותי שיווק תעודות סל של חברות תכלית. על פי 
ההסכם, מעניקה מיטב דש ניהול תיקים לתכלית שירותי שיווק השקעות לקרנות הסל ולקרנות 
הכספיות המנוהלות על ידה, כל זאת בתנאי שוק מקובלים מול גופים דומים. בתמורה משלמת 
תכלית למיטב דש ניהול תיקים תשלום המחושב בהתאם להחזקה הממוצעת של מיטב דש 
ניהול תיקים בקרנות הסל ובקרנות הכספיות של תכלית. ההסכם עומד בתוקפו למשך תקופת 
זמן בלתי מוגבלת, כאשר כל צד רשאי בכל עת ומכל סיבה שהיא, להביא הסכם זה לידי סיום 

על ידי מתן הודעה בכתב למשנהו.  

 שיווק פנימי - לקבוצה עובדים שעסקו בשיווק תעודות הסל (עד למועד הפעימה) ועוסקים, נכון 9.4.4.
למועד הדוח, בשיווק קרנות הסל בתמורה לעמלת שיווק. עמלת השיווק למשווקים נגזרת 
מהיקף הגידול בנכסי הקרנות בבנקים שהוגדרו. לרוב העמלה משולמת באופן חד פעמי 
ובמקרים מסוימים העמלה משולמת כל עוד הנכסים הרלוונטיים מנוהלים בקבוצה. במועד 

הדוח, הקבוצה לא רואה תלות במי מהמשווקים הפנימיים.  

 

 תחרות 9.5.

למיטב ידיעת הקבוצה, קיימים בשוק ההון מוצרים דומים לתעודות סל (עד למועד הפעימות) ולקרנות 
סל הכוללים קרנות נאמנות ו/או פיקדונות מובנים המוצעים על ידי בנקים בישראל. בכל הנוגע למדדי 

חו"ל קיימים מכשירים פיננסיים דומים בחו"ל.  

תחום תעודות הסל (עד למועד הפעימות) וקרנות הסל (נכון למועד הדוח) מתאפיין בתחרות הן מצד 
תעודות סל שהונפקו בישראל עד למועד הפעימות, מצד קרנות דומות אשר מונפקות בישראל והן מצד 
מכשירים פיננסים אחרים כגון ETF אשר מהווים תחליף להשקעה בקרנות. עיקר התחרות מתבטאת 
בגובה דמי הניהול הנגבים ממחזיקי הקרנות, במסחר ובמחיר הקניה והמכירה באמצעות עושה השוק וכן 
בפיתוח קרנות מסוגים שונים והנפקתן לציבור. קרנות הנאמנות בכלל וקרנות מחקות פתוחות, בפרט, 

מהוות תחרות ישירה עם קרנות הסל.  

לעניין הסדרת פעילות קרנות הסל תחת חוק השקעות משותפות, ראה סעיף 9.14.1 להלן. 

לפירוט אודות תיקון תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) תשע"ו-2016, 
המאפשר את פתיחת השוק המקומי להפצה של קרנות נאמנות זרות ללקוחות פרטיים, ראה סעיף 8.15.5 

לעיל. 

נכון למועד הפעימות, היו קיימים 3 גופים עיקריים נוספים, אשר התחרו בפעילותן של חברות תכלית, 
ואשר הנפיקו במצטבר כ- 514 סדרות של תעודות סל ותעודות פיקדון: קסם מקבוצת אקסלנס השקעות 
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בע"מ, הראל סל בע"מ מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים ופסגות תעודות סל מקבוצת פסגות בית השקעות. 
נכון ליום 30.09.2018 חלקן של חברות תכלית בשוק תעודות הסל היה 27.6%.  

נכון למועד הדוח ובעקבות תיקון 28, חברת "מגדל שוקי הון בע"מ" נוספה כמתחרה לתכלית וזאת בנוסף 
למתחרים המפורטים לעיל. 

השיטות העיקריות להתמודדות תכלית עם התחרות בשוק הינן: פעילות מקצועית של חברת עשיית 
השוק - חברה אחות למנהל הקרן, פעילות להנפקת קרנות המהוות אלטרנטיבה עדיפה לקרנות המונפקות 

על ידי המתחרות; העמדת מערך שירות לקוחות איכותי ומיומן והקמת מנגנון לניהול סיכונים.  

 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  9.6.
 לפרטים ראה סעיף 13.1 להלן.

 
  מוחשיים בלתי נכסים 9.7.

ליום 30.09.2018 יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר תעודות הסל מסתכמת ל- 
259.3 מיליון ש"ח. 

ליום 31.12.2018 יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר קרנות סל מסתכמת ל- 
291.1 מיליון ש"ח. 

 

  אנושי הון 9.8.
 מתוכם 2 עובדי הנהלה, 45 עובדי 24ליום 31.12.2018 הועסקו במגזר קרנות סל 78 עובדים

השקעות/סוחרים/בקרת סיכונים, 13 עובדי מכירות ושיווק ו- 18 עובדי תפעול ומטה.  

מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים. 24 

, מתוכם 2 עובדי הנהלה, 44 עובדי 25ליום 31.12.2017 הועסקו במגזר תעודות סל 80 עובדים
השקעות/סוחרים/בקרת סיכונים, 18 עובדי מכירות ושיווק ו-16 עובדי תפעול ומטה.  

מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים. 25 

עם כניסת תיקון 28 לתוקף השתנה מבנה קבוצת תכלית באופן שעובדי חברת קרנות הסל נחלקו ל- 3 
קבוצות עובדים כדלקמן: 

 עובדי מנהל הקרן - בעיקרם מנהלי ההשקעות ומנהלי השיווק של הקרן. 1.

 עובדי חברת  עושה השוק - בעיקרם סוחרים המבצעים את פעילות עשיית השוק בקרנות הסל. 2.

 קבוצת עובדי המטה - יתר עובדי החברה ובכללם, ניהול בקרה וסיכונים, רגולציה, כספים וכדומה 3.
המספקים שירותים הן למנהל הקרן והן לחברת עושה השוק. 

כמו כן, מגזר זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה ומההנהלה 
הבכירה בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע על רווחיות הקבוצה. 

הסכם ההעסקה של יו"ר תכלית קובע, בין היתר, הוראות בדבר שכר חודשי, תנאים נלווים, הוראות בדבר 
סודיות ואי תחרות וכן בונוס שנתי הנגזר מעמידה ביעדים איכותיים וכמותיים. ההסכם ניתן לסיום על 

ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 4 חודשים. 

הסכם ההעסקה של מנכ"ל תכלית קובע, בין היתר, הוראות בדבר שכר חודשי, תנאים נלווים, הוראות 
בדבר סודיות ואי תחרות וכן, בונוס ומענק הנגזרים מעמידה ביעדים איכותיים וכמותיים. ההסכם ניתן 
לסיום על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 4 חודשים. עם זאת, נקבע כי ככל שההעסקה 
תסתיים ביוזמת החברה עד ליום 31.8.2019 תקופת ההודעה המוקדמת תהא 6 חודשים ובנוסף המנכ"ל 

יהיה זכאי למענק פרישה. 

תגמול עובדים - חלק מעובדי חברות תכלית זכאים בנוסף למשכורת הבסיס לבונוס יעדים ו/או לבונוס 
חד פעמי בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. לעובדי השיווק ישנו מרכיב בונוס חד פעמי או מתמשך הניתן 

לשינוי מעת לעת על ידי ההנהלה. 
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 ספקים 9.9.

 בסמוך לפני כניסתו לתוקף של תיקון 28 וכחלק מהוראות הדין של תיקון 28, התקשרה תכלית, 9.9.1.
מנהל הקרן, בהסכם לקבלת שירותי עשיית שוק מעושה השוק לקרנות הסל אשר מאפיינן 
העיקרי הוא מסחר רציף בבורסה. עיקרי ההסכם – מתן ציטוטים במרווחים אשר נקבעו בתקנון 
הבורסה לפי סיווג כל קרן סל לציבור הרחב ולמנהלי כספים אחרים הרשאים להתקשר לחדר 
המסחר לצורך קבלת ציטוט שהינם – מבטח, קופת גמל, קרן נאמנות ומנהלי תיקים עבור 
לקוחותיהם כקבוע בתקנות קרנות מחקות וכן ביצוע עסקת סוף יום בין עושה השוק למנהל 
הקרן בגין יצירת/פדיון יחידות. בגין שירותים אלה זכאי עושה השוק לתמורה שנקבעה בהסכם 

ההתקשרות. 

 הסכמי רישיון לשימוש במדדים מול עורכי המדדים - הנפקה של תעודות סל (עד למועד 9.9.2.
הפעימות) וקרנות סל (נכון למועד הדוח) העוקבות אחר מדדים שונים טעונה קבלת רישיון 
מאת עורך המדד לייחוס. עורך המדד הינו הגוף שמחשב ומפרסם את המדד לייחוס. אשר על 
כן, חברות תכלית (ביחס לתעודות הסל עד למועד הפעימות) ותכלית (ביחס לקרנות הסל נכון 
למועד הדוח) התקשרו בהסכמים שונים ו/או נמצאים בתהליך התקשרות  מול הבורסה לצורך 
קבלת הרשאה לשימוש במדדים ישראליים ו/או נמצאים בתהליך התקשרות עם עורכי מדדים 
בחו"ל בקשר לשימוש במדדים זרים. עורכי המדדים רשאים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת 
לשנות את הרכב המדדים, לשנות את שמותיהם, להפסיק לחשבם או להפסיק לפרסמם. עורכי 
המדדים אינם אחראים כלפי תכלית, כלפי רוכשי תעודות הסל שהוצעו וקרנות הסל המוצעות 
או כלפי צד ג' כלשהו בגין נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים או אחרים שייגרמו להם כתוצאה 
משימוש בנתוני המדדים או כתוצאה מטעות, ליקוי או שגיאה שנפלו במדדים. עורכי המדדים 
מצידם רשאים לבטל את ההרשאה שניתנה לתכלית במסגרת ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת 
אם הפרה תכלית תנאי כלשהו מתנאי ההרשאה, כאשר לתכלית לא תהייה כל טענה בקשר 
לביטול ההרשאה לשימוש במדד כאמור. להערכת הקבוצה לחלק מעורכי מדדים אלו אין תחליף 
זמין שכן הפסקת תוקף הרישיון לשימוש במדד כלשהו או אי הארכת הסכם הרישיון עם עורך 

המדד, עלול לגרום לכך שתכלית תידרש לבצע פירוק של קרנות הסל הרלוונטיות.  

 מערכת המידע הממוחשבת, בלומברג, מספקת מידע ונתונים על מדדים מקומיים וזרים בזמן 9.9.3.
אמת לצורך מסחר בתעודות סל (עד למועד הפעימות) ובקרנות הסל (נכון למועד הדוח) וכמו 
כן מאפשרת קשר רציף ושוטף עם בנקים זרים בחו"ל לצורך פעילות תכלית. להערכת הקבוצה, 
תוכנת הבלומברג ניתנת להחלפה בתוכנות חלופיות, אך יחד עם זאת מערכות חלופיות אלו 
יצריכו תשומות מצד תכלית ויכול וייווצר קושי בניהול השוטף של הפעילות (אם כי ניתן יהיה 

להמשיך בפעילות). 

.9.9.4 (SPC) עד למועד הפעימות, פעילות הנפקת מוצרי המדדים בוצעה באמצעות חברות ייעודיות 
אשר פרסמו תשקיף מכוחו הוצעו מוצרי המדדים. לחברות תכלית היו ספקים בתחום שירותי 

דרוג ושירותי נאמנות.  

 לפרטים אודות הסכם שיתוף הפעולה בין תכלית למיטב דש קרנות ראה סעיף 8.17.1 לעיל. 9.9.5.

 לפרטים אודות הסכם בין תכלית לבין מיטב דש ניהול תיקים ראה סעיף 9.4.3 לעיל. 9.9.6.

 עם כניסת תיקון 28 לתוקף, תכלית מקבלת שירותי תפעול ובקרה חלקיים עבור קרנות הסל 9.9.7.
שבניהולה מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. 

 חברות תכלית (עד למועד הפעימות) ותכלית (נכון למועד הדוח), התקשרו עם תאגידים בנקאיים 9.9.8.
זרים לצורך פעילות מסחר. 

. הון חוזר 9.10

 

תכלית גובה את דמי הניהול הקבועים אחת לשבוע ואת דמי הניהול המשתנים החיוביים על פי הוראות 
תקנות קרנות מחקות (אחת לשנה, ורשאית לגבות אחת לרבעון), ואם נוצרו דמי ניהול משתנים שליליים 
למחרת היום, באופן שוטף במהלך החודש ומשלמות לספקים בדרך כלל על בסיס שוטף פלוס 30 עד 60 

יום. עיקר ההון החוזר מנוהל ברמת הקבוצה, לפרטים נוספים ראה סעיף 13.4 להלן. 
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 מימון 9.11.
 מקורות המימון של פעילות המגזר הם הון עצמי ומימון בנקאי. 9.11.1.
 החברה העניקה הלוואות לתכלית, אשר ניתנו במסגרת השלמת רכישות פעילות תעודות הסל 9.11.2.

), בשנים 2011 ו-2013. נכון ליום 31 בדצמבר, 2018 נפרעו כל ההלוואות. 26(תכלית ואינדקס

 אינדקס - אינדקס תעודות סל בע"מ, תכלית אינדקס סל בע"מ ותכלית אינדקס מחסנית סל בע"מ. 26

 

. מיסוי  9.12

חוקי המס החלים על החברות במגזר - תכלית הינה "מוסד כספי" כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, 
התשל"ו-1975. לפירוט נוסף ראה באור 30 לדוחות הכספיים. 

לתכלית שומות מס הנחשבות סופיות עד לשנת 2013. 
 

 שעבודים וערבויות 9.13.
עד למועד הפעימות, בהתאם להוראות תשקיפי חברות תכלית ולהבטחת קיומן המלא והמדויק של כל 
התחייבויותיהן של חברות תכלית כלפי מחזיקי התעודות התחייבו חברות תכלית לשעבד ו/או לגרום 
להטלת שעבוד קבוע ושוטף מדרגה ראשונה או שניה, לפי העניין, לטובת הנאמן, על הנכסים המשועבדים 
לסדרות בחשבונות אשר בהם הופקדו כספי תמורת ההנפקה בגין כל אחת מסדרות תעודות הסל, לרבות 
הסכמי השאלה ו/או על הזכויות הנובעות מעסקאות החלף באופן שהשעבוד השוטף לטובת הנאמן חל 
על הנכסים (לרבות, מזומן, מניות, אגרות חוב ומכשירים פיננסיים) המופקדים ו/או שהיו מופקדים מעת 
לעת בחשבונות המשועבדים והשעבוד הקבוע לטובת הנאמן חל על זכויותיהן של חברות תכלית 

בחשבונות המשועבדים, בכפוף להוראות המפורטות בשטרי הנאמנות ובדוחות הצעת המדף של חברות 

תכלית. מובהר כי מקום בו השעבוד לטובת הנאמן היה בדרגה שניה, שעבוד זה היה כפוף לשעבוד מדרגה 
ראשונה לבנק בו נוהלו החשבונות. עם כניסת תיקון 28 לתוקף רשאי נאמן לקרנות הסל לשעבד חלק 

מנכסי הקרן לטובת פעילות מול תאגידים בנקאיים. 

החברה העמידה ערבות לבנק בסך של כ-45 מיליון ש"ח להבטחת ערבויות בנקאיות שהעניק הבנק 
לנאמנים בגין "דמי ניהול משתנים" (כהגדרתם בתקנות קרנות מחקות) הקבועים בקרנות הנאמנות 
המנוהלות על ידי תכלית. כמו כן, החברה העמידה ערבויות בסך כולל של כ-17.5 מיליון ש"ח לבנקים 

שונים כדרישת בטחונות לצורך פעילות עושה שוק. 

 

 מגבלות ופיקוח על פעילות תכלית 9.14.
ת  משותפות השקעות חוק תחת הסל קרנות פעילות הסדרת9.14.1.

ביום 3.8.2017 פורסם ברשומות תיקון 28. תיקון 28 נכנס לתוקף באופן מדורג בתחילת חודש 
אוקטובר 2018 במספר פעימות והסתיים ביום 20.12.2018 (מועד הפעימה האחרונה). במהלך 
תקופה זו הוסבו תעודות הסל לקרנות סל ולקרנות כספיות וזאת כאמור במספר פעימות שכל 
אחת מהן כללה מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות. עיקרו של התיקון לחוק הוא כי 
תחום ההשקעה בקרנות סל אשר הוסדר על ידי חוק ניירות ערך ומפוקח על פיו ואשר הוסדר 
בעיקרו במישור הגילוי, מוסדר ומפוקח נכון למועד הדוח במסגרת חוק השקעות משותפות. 
תיקון 28 הניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי שהונפק כתעודת סל, שהייתה 
מוצר התחייבותי, לקרן נאמנות, שהיא קרן סל המבוססת על ניהול השקעה משותפת באופן 
שנועד להשיג את תשואת נכסי המעקב וכן בהתאם למדיניות השקעות ו/או הוראות הדין. קרן 
סל הינה קרן מחקה, כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הדומות לתשואת נכס המעקב. קרן 
 ETF -סל הינה קרן מחקה סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה, ואשר דומה במהותה למכשיר ה
האמריקאי המקובל בעולם בתוספת שני שינויים מהותיים: האחד, קרן הסל תהיה סחירה באופן 
רציף בדומה לפעילותן של תעודות הסל בעבר והן מוצעות לציבור על ידי עושה השוק הכפוף 
לתקנות קרנות מחקות, הוראת הפרדה מבנית וכן בכפוף לתקנון הבורסה באופן שעיקר עיסוקו 
יהיה עשיית שוק בקרנות הסל. השני, הקרן כוללת מנגנון של דמי ניהול משתנים למנהל הקרן 
בדרך של קבלת תשואה עודפת מחד והשלמת תשואת חסר מאידך בשיעור שיקבע בתשקיף קרן 

הסל.  
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יש לציין כי נכון למועד זה תעודות סל (פיקדון) על מטבע שהונפקו בעבר על ידי חברות תכלית 
הפכו במועד הפעימה האחרונה (20.12.2018) לקרנות נאמנות כספיות פתוחות אשר מנוהלות 

על ידי תכלית. 

כמו כן, בקשר עם ההפרדה המבנית הנדרשת שעיקרה הפרדת ביצוע עשיית שוק, מובהר כי 
נכון למועד הדוח, פעילות עשיית השוק מבוצעת באמצעות חברה אחות של תכלית כאשר בין 
החברה האחות, שהינה כאמור חברת עשיית השוק  לבין תכלית קיים הסכם למתן שירותים 

המסדיר את מתן שירותי עשיית השוק של החברה האחות לתכלית. 

בהתאם לתכניות העבודה של הקבוצה לשנת 2019 החברה לא צופה פגיעה מהותית בהכנסות 
וברווחיות הקבוצה כתוצאה מיישום תיקון 28. 

וביטוח עצמי הון9.14.2.  ן 

בהתאם לדין החל, על חברה לניהול קרנות נאמנות לעמוד בדרישות הון עצמי מזערי וביטוח. 

 .נכון למועד הדוח, תכלית עומדת בדרישות אלה
  משותפות השקעות חוק9.14.3.

נכון למועד הדוח, תכלית כפופה לחוק השקעות משותפות, לתקנות שהותקנו מכוחו, להוראות 
וכן להבהרות, עמדות סגל שאלות ותשובות והוראות דין נוספות. כמו כן בשל היות המוצר קרן 
סל נסחר באופן רציף בבורסה, כפוף מנהל הקרן גם להוראות ותקנון הבורסה הן במישרין והן 
בעקיפין באמצעות החובות החלות על עושה השוק. חוק השקעות משותפות קובע הוראות 
בדבר אישורים הנדרשים להקמת קרן סל, מינוי עושה שוק, החזקה באמצעי שליטה במנהל 
קרן, תנאי הכשירות של העובדים ו/או המשתתפים בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיק 
השקעות בקרן, דרישות מסוימות בקשר להרכב הדירקטוריון במנהל הקרן, מינוי ועדת 
השקעות, חובת פרסום תשקיף לקרן שאושר על ידי הרשות, חובות המוטלות על מנהל הקרן 

והנאמן, וכן הוראות דין נוספות החלות על פעילותו של מנהל הקרן.  

להסדרת פעילות קרנות הסל תחת חוק השקעות משותפות והערכות החברה בנושא, ראה סעיף 
9.14.1 לעיל. 

  2012-ב"התשע ),מגבה חשבון( בנאמנות משותפות השקעות תקנות טיוטת 9.14.4.

עד למועד הפעימות, תקנות חשבון מגבה הסדירו את הסכום שהיה נדרש מנהל תעודת סל 
להפקיד ככרית בחשבון מגבה לעמידה בהתחייבויותיו למחזיקי תעודות הסל, לפי רכיבי הסיכון 
בפועל של מנהל תעודות הסל ובהתאם להגדרות שנקבעו בתקנות החשבון המגבה. עד למועד 
הפעימות, עמדו חברות תכלית בסכום שהיו נדרשות להפקיד בחשבון המגבה. מובהר כי הסכום 
שהיה נדרש מנהל תעודת הסל להפקיד פחת במהלך כל פעימה במסגרת תיקון 28 כאשר קבוצה 
של תעודות סל הוסבה לקרנות סל כאמור לעיל, עם המעבר ממנפיק תעודת סל למנהל קרן סל 
– נדרש מנהל הקרן בהון עצמי וביטוח על פי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי 
וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), תשנ"ו-
1995, וכן על פי תקנות קרנות מחקות נדרש מנהל קרן הסל בערבות ו/או פקדון בגין דמי ניהול 
משתנים אם נקבעו כאלה בקרן הסל. גובה הערבות ו/או הפקדון הינם בגובה שיעור דמי הניהול 

המשתנים בכל קרן סל מוכפל בשווי הנכסים המנוהלים בקרן. 

הנאמנים מתווה9.14.5.   

עד למועד הפעימות וטרם כניסת תיקון 28 לתוקף, במסגרת הגברת מעורבות הנאמן בפיקוח 
ובקרה על תעודות הסל, גובש מתווה פעולה המעגן את האופן בו תיערך עבודת הפיקוח והבקרה 

של הנאמן על תעודות הסל (להלן: "מתווה הנאמנים"). 

מתווה הנאמנים הושתת על מספר עקרונות, ובין היתר: א. מעמדו ותפקידו של הנאמן, תוך 
התייחסות למעורבותו בהתנהלות השוטפת של התאגיד, לרבות בחינת הממשל התאגידי 
במנפיק וקיום ביקורות עתיות במתכונת שנקבעה. ב. המידע והסמכויות שיימסרו לנאמן לצורך 
ביצוע תפקידו. ג. מערכות ממוכנות לביצוע בקרות בידי הנאמנים. ד. הוראות לעניין שליטה 
בנכסים וניהול חשבונות בתעודות הסל. הליך אימוץ המתווה החל ביום 1 באפריל 2016 ובוצע 
באופן מדורג. עם סיומה של תקופת הפעימות והשלמתו של המעבר מתעודות סל ותעודות על 
מטבע לקרנות סל וקרנות כספיות – פג תוקפן של התקשרויות עם הנאמנים בקשר עם תעודות 
הסל וחלף זאת התקשר מנהל הקרן תכלית עם נאמנים אלה שהיו ערב כניסתו לתוקף של תיקון 

28 גם נאמנים לתעודות הסל כנאמנים לקרנות הסל. 
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ת  תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעת יחידות של קרן חוץ) תשע"ו-2016 - ראה סעיף 9.14.6.
8.15.5 לעיל. 

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית 9.15.

ראה סעיף 13.11 להלן. 

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 9.16.
בשנת 2018 נכנס לתוקפו תיקון 28 (לפרטים ראה סעיף 9.14.1 לעיל). בעקבות תיקון זה החברה נערכת 

למיזוג תכלית ומיטב דש קרנות. בנוסף ראה סעיפים 8.20.1 לעיל ו-13.11 להלן. 

 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד  9.17.
ראה סעיף 13.12 להלן. 

 

 דיון בגורמי סיכון  9.18.
לפרטים אודות גורמי סיכון החלים על כלל הקבוצה ומידת השפעתם על הקבוצה ראה סעיף 13.13 להלן. 
להלן יפורטו גורמי סיכון ספציפיים למגזר תעודות הסל (עד למועד הפעימות) וקרנות הסל (נכון למועד 

הדוח) ואשר להערכת החברה עשויה להיות להם השפעה מהותית על החברה.  
להסדרת פעילות תעודות הסל כקרנות נאמנות תחת חוק השקעות משותפות, כמפורט בסעיף 9.14.1 
לעיל, ישנה השלכה על גורמי הסיכון הרלוונטיים למגזר במובן זה שמרבית גורמי הסיכון המפורטים להלן 
אינם סיכון של מנהל הקרן לאחר כניסת תיקון 28 לתוקף והמעבר לקרנות סל. עם המעבר מתעודת סל 
Full  לקרן סל חל שינוי מהותי והרכיב ההתחייבותי שהיה קיים בתעודות סל כמוצר בעל מאפיין של

 Commitment הפך למוצר בעל מאפיין של Best Effort, למעט רצועה מוגבלת (דמי ניהול משתנים 
בצידם השלילי) בעלת מאפיינים של רכיב התחייבותי. לאור זאת הסיכון הספציפי, בגין הרכיב 

ההתחייבותי המאפיין תעודות הסל, הצטמצם, לאחר כניסת תיקון 28 לתוקף. 

 כושר פירעון ועמידה בהתחייבויות של צדדים שלישיים - כל התחייבויותיהן של חברות תכלית 9.18.1.
כלפי מחזיקי התעודות הובטחו במלואן על ידי הנכסים המגבים המופקדים בחשבונות 
המשועבדים. יכולת הפירעון של הבנקים בהם מנוהלים החשבונות המשועבדים והאיתנות 
הפיננסית של בנקים אלו היוו גורם מהותי ליכולת הפירעון של תעודות ההתחייבות על ידי 

חברות תכלית. 
 שינויים בהרכב מדד - החלטת הבורסה הרלוונטית להוציא נייר ערך כלשהו מהמדד, ללא מתן 9.18.2.

אפשרות למסחר במניה, עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות העסקיות. 
 שינויים בנכסי הבסיס - חברות תכלית שואפות בפעילותן במניות, במכשירים פיננסיים ובנכסים 9.18.3.

נגזרים לגדר את החשיפה לשינויים בנכסי הבסיס (מדדי מניות, מדדי אגרות חוב ו/או חוזים 
עתידיים), אולם פעילות זו אינה נטולת סיכונים וזאת בין היתר במקרים של תנודות חדות בנכס 
הבסיס ו/או קשיי סחירות אחרים בנכסי הבסיס או במכשירים פיננסיים, העלולים למנוע 
אפשרות של ביצוע עסקאות ו/או המרות ועלולים ליצור מצב שבו לא ניתן לסגור פוזיציות 

פתוחות ולא ניתן לבצע פעולות איזון יומיות. 
 פגיעה במעקב אחר השינויים במדדי ניירות הערך או בחוזים עתידיים - פגיעה ביכולת המעקב 9.18.4.

של חברות תכלית אחר השינויים במדדי ניירות הערך או בניירות הערך הכלולים בהם או אחר 
השינויים בחוזים העתידיים (לרבות בשל מקרים כגון: תקלות במערכת המסחר ו/או בקווי 
תקשורת אצל הברוקרים), עלולה לפגוע ביכולתן של חברות תכלית לגדר את החשיפה לשינויים 

במדדים או בחוזים אלו. 
 שינויים בשחקנים ושכלול שוק ההון - בכפוף למגבלות המוטלות על פעילות הקבוצה, בתחום9.18.5.

המכשירים הפיננסים, פועלות חברות תכלית לניצול הזדמנויות מסוג של פערי מחירים. כניסתם
הצפויה של גורמים נוספים למסחר במכשירים פיננסיים, עלולה לצמצם הזדמנויות כאמור, דבר

שעלול להשפיע לרעה על תוצאותיהן העסקיות של חברות תכלית. 
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.9.18.6(short) מגביר את החשיפה לגבי 27 ביצוע פעולות במסחר בחסר - ביצוע פעולות במסחר בחסר 

ניירות ערך בהן קיימת סחירות נמוכה, הפסקת מסחר או קשיי סחירות אחרים. 

 מכירה בחסר מתבצעת כאשר גוף כלשהו מעוניין במכירת ניירות ערך שאינם ברשותו. מכירה בחסר מתבצעת לרוב על ידי השאלת 27
ניירות הערך מצד שלישי. מכירה בחסר הינה פעולה הפוכה לקניית נייר ערך ובכך מאפשרת להרוויח כשמחיר נייר הערך יורד ולהפך - 

גורמת להפסד במקרה שנייר הערך עולה. לפיכך, לאור אופי המכירה בחסר המתואר לעיל, קיים סיכון במקרה של מכירה בחסר.  

 המרה לא צפויה על ידי חלק ניכר ממחזיקי התעודות - במקרה בו חלק ניכר ממחזיקי תעודות 9.18.7.
מסדרה מסוימת יבקשו להמיר את התעודות במועד בו חברות תכלית לא נערכו לכך מראש, 
קיים סיכון באשר ליכולת חברות תכלית להמיר את מלוא הנכסים המגבים של התעודות 

ולהעביר למחזיקי התעודות את מלוא סכום ההמרה באותו מועד. 
 אירוע הפרה הקשור לתעודות מסדרה אחת - היה קיים סיכון כי אירוע הפרה הקשור לתעודות 9.18.8.

מסדרה אחת ישפיע על מחזיקי התעודות מהסדרות האחרות בשל פגיעה בתדמית ובמוניטין 
של תכלית (על אף העובדה כי הייתה קיימת הפרדה מבנית ומשפטית בתשקיפי תכלית בין 

סדרה אחת לסדרה אחרת של תעודות). 
 רישיונות - הפסקת תוקף הרישיון של חברות תכלית (עד למועד הפעימות) ותכלית (נכון למועד 9.18.9.

הדוח) לשימוש במדד, עשויה לגרום לכך שחברות תכלית יאלצו לבצע המרה כפויה של התעודה 
הרלוונטית או שתכלית תבצע פירוק של הקרן הרלבנטית. 

 עלות/רווח מנטרול חשיפה למט"ח (בתעודות אשר אינן כוללות רכיב קוואנטו) - בתעודות 9.18.10.
שקליות (מנוטרלות מטבע) על מדדים זרים, סכום ההמרה למחזיק אינו צמוד לשער המטבע בו 
נקוב המדד לייחוס. העלויות או הרווחים הכרוכים בנטרול חשיפת התעודה לתנודות בשער 
המטבע הזר לייחוס הרלבנטי עשויים להשפיע על שווי התעודה. בתעודות שקליות על מדדים 
זרים יתווסף או ינוכה משווי התעודה רכיב המשקף עלויות/רווחים הנובעים מפעולות נטרול 
החשיפה למטבע בגין התעודה. יצוין, כי במקרים קיצונים ההפסד מתעודות אלה עשוי להיות 

מהותי מאוד. סיכון זה לא קיים לאחר הפיכת תעודות הסל לקרנות סל. 
 חשיפה לשינוי ריבית - חברות תכלית מנהלות נכסים מגבים על מנת לעמוד בהתחייבויותיהן 9.18.11.

כלפי מחזיקי התעודות. כחלק מהנכסים המגבים מתכסות חברות תכלית בנכסים כגון פיקדונות 
ומכשירים פיננסיים הרגישים לשינויים בשיעורי הריביות השונים. בתחומי הפעילות במכשירים 
פיננסיים קיימים סיכונים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית בישראל ו/או בחו"ל ומשינויים 
בגובה הריבית על פיקדונות בישראל ו/או בחו"ל. שיעורי הריבית משמשים כפרמטרים בתמחור 
מכשירים פיננסיים ונגזרים בהם עשויה תכלית להשתמש לניהול השקעותיה. שינויים בלתי 
צפויים בשיעורי הריבית עשויים לגרום לתכלית ו/או לחברות מקבוצת תכלית רווח או הפסד 
הנובע מהחזקה במכשירים פיננסיים, אשר מחיריהם השתנו בעקבות השינוי האמור בריבית.  

עם המעבר לתיקון 28, בפני מנהל קרן שני סיכונים עיקריים:  

 תשואה שלילית בקרנות ביחס לנכסי המעקב באופן בו יצטרך לחלט את הערבות המהווה 9.18.12.
בטוחה להפסד עד גובה דמי הניהול השליליים בכל קרן. 

 פגיעה במוניטין של מנהל הקרן בשל פעילות לא רצויה של עושה השוק. 9.18.13.
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110. מגזר חבר בורסה וברוקראז' מוסדי  
 מידע כללי על תחום הפעילות 10.1.

הקבוצה באמצעות מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' (להלן ביחד: "חברות המגזר") מעניקה שירותי 
חבר בורסה, שירותי משמרת ניירות ערך, שירותי מסחר וביצוע בניירות ערך ישראלים וזרים, שירותי 

עשיית שוק, שירותי המרות מט"ח, שירותי שיווק השקעות ושירותים נלווים ללקוחות מקומיים וזרים.  

במהלך השנים האחרונות בוצעו מספר מיזוגים ושינויי מבנה במגזר זה. ביום 25.1.2018 וביום 15.2.2018 
הושלמו עסקאות לרכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים (בהתאמה) בתחום שירותי 
המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים בע"מ (להלן: "בנק ירושלים" ו-"עסקת בנק ירושלים"), לפרטים 

ראה סעיף 10.16.5 להלן.  

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 10.1.1.

מיטב דש טרייד הינה חברה בבורסה ובמסלקת הבורסה. 

מיטב דש טרייד הינה חברה בעלת רישיון שיווק השקעות מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ 
השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הסדרת העיסוק").  

ביום 25.12.2017, הגישה מיטב דש ברוקראז' לרשות ניירות ערך בקשה לביטול רישיון שיווק 
ההשקעות הואיל והיא עוסקת בשיווק השקעות ללקוחות כשירים בלבד. אי לכך, החל מיום 

26.12.2017, למיטב דש ברוקראז' אין רישיון שיווק השקעות. 

מיטב דש טרייד עוסקת במתן שירותי חבר בורסה לרבות שירותי מסחר, משמרת ניירות ערך, 
שירותי ביצוע, עשיית שוק ושירותי שיווק השקעות. לאחר רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים 
של בנק ירושלים, כמפורט בסעיף 10.16.5 להלן, החלה מיטב דש טרייד לפעול בתחום המסחר 
בחוזים עתידיים. במיטב דש טרייד מתנהלים בעיקר חשבונות של לקוחות עצמאיים ולקוחות 
המנהלים את תיק ההשקעות שלהם באמצעות מנהל תיקים (לרבות מיטב דש ניהול תיקים). 
עם הלקוחות נמנים לקוחות פרטיים, גופים מוסדיים ותאגידים ישראליים וזרים. בנוסף מעניקה 
מיטב דש טרייד שירותי ברוקראז' (קסטודיאן) בחשבונות ייעודיים ללקוחות מוסדיים באמצעות 

מיטב דש ברוקראז' ולידר ושות' בית השקעות בע"מ (להלן: "לידר").  

בשנים האחרונות חל קיטון במספר חברי הבורסה המקומיים והזרים הפעילים בשוק המקומי 
ובהיקפי פעילותם. 

מיטב דש ברוקראז' עוסקת במתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות בניירות ערך בישראל ומחוץ 
לישראל ושירותי שיווק השקעות ללקוחות כשירים, אשר כוללים, בעיקר, ביצוע הוראות קניה 
או מכירה של ניירות ערך סחירים וסליקתם ובמתן שירותי מסחר וביצוע עסקאות בניירות ערך 
זרים, לרבות תיווך בביצוע פעולות כאמור ופעולות הנלוות לאלה וכן הענקת שירותי מחקר 
כלכלי (מיקרו ומאקרו). לאחר רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים של בנק ירושלים, כמפורט 
בסעיף 10.16.5 להלן, החלה מיטב דש ברוקראז' לפעול במתן שירותים ללקוחות זרים בבורסה 
בישראל (DMA). השירותים מוענקים ללקוחות כשירים מקומיים וזרים וכן לחברות בקבוצה 

בכפוף להוראות הדין החלות על אותן חברות. 

הכנסות הקבוצה במגזר זה נובעות בעיקרן מעמלות בגין ביצוע עסקאות בניירות ערך, מדמי 
משמרת, מהפרשי ריביות בגין יתרות זכות ומחיוב ריבית בגין יתרות חובה בחשבונות הלקוחות, 
מהפרשי שער בהמרת מט"ח, מתשלום בגין שירותי עשיית שוק, מעמלות הפצה של קרנות 
נאמנות, מדמי טיפול בחשבונות הלקוחות ומתשלום חודשי קבוע בגין שירותי חבר בורסה 

ללידר ולמיטב דש ברוקראז'.  

לפרטים בדבר טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר שעניינה הסדרת תחום הברוקר 
דילר בישראל והכפפת הגופים העוסקים בפעילות זו לפיקוח רשות ניירות ערך, ראה סעיף 

10.15.11 להלן. 

לפרטים בדבר חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך לפיו רשאי יו"ר רשות 
ניירות ערך להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת 
למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שיקבע, ראה סעיף 10.15.12 

להלן. 

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים 10.1.2.

פעילות הקבוצה במגזר זה מושפעת באופן מהותי מתנודתיות שוקי ההון בארץ ובעולם, 
משינויים במחזורי המסחר ומשינויי ריבית. בשנים האחרונות חל קיטון במספר חברי הבורסה 
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המקומיים והזרים הפעילים בשוק המקומי ובהיקפי פעילותם, בין היתר, בשל הירידה במחזורי 
המסחר בבורסה. בתחום הברוקראז' המוסדי (המאופיין בקהל יעד של גופים מוסדיים ולקוחות 
מתוחכמים וכשירים), קיימת תחרות גוברת מצד הבנקים ושחיקה ברווחיות. לאור האמור, חל 

קיטון במספר הגופים שאינם בנקים העוסקים בברוקראז' מוסדי.  

מאידך, נמשכת המגמה של גידול בהיקף ההשקעות של גופים מקומיים בניירות ערך זרים, דבר 
אשר יש לו השפעה חיובית על היקף הפעילות של מיטב דש ברוקראז' בדסקים הרלוונטיים. 

במהלך שנת 2018 חל גידול אורגני בפעילות חברות המגזר. כמו כן, השלמתה של עסקת בנק 
ירושלים, כמפורט בסעיף 10.16.5 להלן, הביאה לגידול נוסף בהיקף הפעילות וברווחיות של 

המגזר והחברה צופה כי מגמה זו תמשיך גם בשנת 2019.  

הערכותת החברה בדבר צפי להמשך גידול בהיקף הפעילות וברווחיות של חברות המגזר, מהווה 
מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר 
התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, 
בין היתר, בעקבות הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה 

עליהם. 

  בהם החלים והשינויים הפעילות בתחומי הקריטיים הצלחה גורמי 10.1.3.

להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם כוח אדם איכותי ומנוסה, יכולת 
מחקר, מערכות מסחר תומכות, תודעת שירות גבוהה, יכולת לשמר מותג איכותי ויכולת שימור 

לקוח תוך מתן מענה לשינויים בשוק ההון. 

  בהם החלים ושינויים הפעילות תחומי של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי 10.1.4.

מחסומי הכניסה העיקריים לפעילות כחבר בורסה הינם אישור דירקטוריון הבורסה להצטרפות 
כחבר בורסה ועמידה בהוראות והנחיות תקנון הבורסה, לרבות דרישות הון עצמי מינימאלי 
כפונקציה של היקפי הפעילות, דרישות להעמדת הון וערבויות מחבר במסלקת הבורסה, דרישות 

נזילות, דרישות פיננסיות ודרישות נוספות. אין מחסומי יציאה מהותיים לפעילות כחבר בורסה. 

על מנת להעניק שירותי ברוקראז' ללקוחות בניירות ערך, נדרשת מיטב דש ברוקראז' להתקשר 
עם הבנקים השונים על מנת לבצע עסקאות ללקוחותיה בחשבונותיהם. לצורך כך מרבית 
הבנקים נדרשים לאשר את מיטב דש ברוקראז' כסולק מאושר לאחר שעמדה בתנאים שנקבעו 
על ידי כל בנק. הליך אישור זה, כרוך, בין היתר, בהתממשקות מיכונית, המהווה חסם כניסה 

נוסף.  

לפרטים בדבר מהלך שעניינו הפחתת דרישות ההון על פי מודל ההון העצמי המזערי הנדרש 
מחברי בורסה שאינם בנקים והשלכותיו, ראה סעיף 10.15.7 להלן. 

לפרטים אודות הצעת חוק ברוקר דילר העשויה להביא למחסומי כניסה נוספים לתחום, ראה 
סעיף 10.15.11 להלן. 

לפרטים בדבר חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך לפיו רשאי יו"ר רשות 
ניירות ערך להתיר לאדם לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת 
למסחר בניירות ערך המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שיקבע, ראה סעיף 10.15.12 

להלן. 

 בו החלים והשינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה 10.1.5.

ראה סעיף 10.6 להלן.  
 

 מוצרים ושירותים 10.2.
השירותים העיקריים במגזר זה הינם: מסחר בניירות ערך, תיווך בביצוע פעולות כאמור (ברוקראז'), 
ופעולות הנלוות לאלה, שירותי הפצת ניירות ערך ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות, מתן שירותי 
מסחר בניירות ערך זרים לגופים מוסדיים, קרנות גידור וחברות העוסקות במסחר בניירות ערך זרים, 
שירותי שיווק השקעות וכן הענקת שירותי מחקר כלכלי (מיקרו ומאקרו). בנוסף, מיטב דש טרייד מעניקה 
שירותי משמורת ניירות ערך ומתן אשראי ללקוחותיה לצורך רכישת ניירות ערך. השירותים מוענקים 
ללקוחות מקומיים וזרים. לאחר רכישת פעילות חבר הבורסה של אי-ברוקר (לפרטים נוספים בעניין זה 
ראה סעיף 10.16.4 להלן), מיטב דש טרייד החלה לספק גם שירותי עשיית שוק והמרות מט"ח. לאחר 
רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים של בנק ירושלים, כמפורט בסעיף 10.16.5 להלן, החלה מיטב דש 
טרייד לפעול בתחום המסחר בחוזים עתידיים. לאחר רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים של בנק 
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ירושלים, החלה מיטב דש ברוקראז' להעניק שירותי מסחר וביצוע ללקוחות זרים בבורסה בישראל. 

מיטב דש ברוקראז' מעניקה את שירותיה באמצעות הדסקים הבאים: דסק אג"ח ישראל, דסק מניות 
ישראל, דסק אג"ח חו"ל, דסק ECM, דסק מחקר, דסק ניירות ערך זרים ודסק DMA (אשר החל את 

פעילותו בחודש ינואר, 2018, כתוצאה מהשלמת עסקת בנק ירושלים). 

במהלך שנת 2018 החלה מיטב דש ברוקראז' בשיווק מכשירים פיננסיים מסוג אג"ח מגובה הלוואות 
 (CLO- Collateralized Loan Obligations) והשקעה בהם. 

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים  10.3.
לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר, ראה דוחות כספיים וסעיף 1.3.1 לדוח הדירקטוריון. להלן סכום 

 הקבוצה ממגזר חבר בורסה וברוקראז' מוסדי ביחס להכנסות בדוח הכספי המאוחד *ושיעור הכנסות
בשנים 2016-2018:  

 הכנסות המגזר כוללות הכנסות ממתן אשראי שמעניקה מיטב דש טרייד. הכנסות המגזר מקופות גמל *
וקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה אינן מהוות חלק מהותי מהכנסות המגזר.  

 

 

  222 2018  2017 2016  

מיטב דש 
טריידד  

מיטב דש 
 ברוקראזז''

 מיטב דש סהה""ככ
טריידד  

מיטב דש 
 ברוקראזז''

מיטב דש  סהה""ככ
טריידד  

מיטב דש 
 ברוקראזז''

 סהה""ככ

הכנסות 
במיליוני ₪

 61  44  105  43  34  77  34  35  69 

שיעור 
מהכנסות 

6.9% 4.9% 11.8% 4.9% 3.9% 8.8% 4.4% 4.5% 8.9% 

_____________________ 

 
 לקוחות  10.4.

לקוחות הקבוצה במגזר זה הינם בעיקר לקוחות עצמאיים (פרטיים ותאגידיים) וגופים מוסדיים בארץ 
.  28ובחו"ל

 בין לקוחות מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' נכללים לעיתים גם חברות בקבוצה, בעלי עניין ובעלי שליטה. התקשרויות אלה נעשו 28 
בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל.  

לקוחות חבר הבורסה חותמים על הסכם פתיחת חשבון במסגרתו מוסדרים התנאים לפעילות בחשבון, 
לרבות העמלות שחבר הבורסה רשאי לגבות מחשבון הלקוח בגין עסקאות המבוצעות בחשבון, הוראות 
לעניין דיווחים, שמירת סודיות וכדומה. חלק מהלקוחות מתקשרים בהסכם גם עם מיטב דש 
ברוקראז'/לידר (לעיתים בהסכם משולב בין מיטב דש טרייד, הלקוח ומיטב דש ברוקראז'/לידר) במסגרתו 
הם מעניקים למיטב דש ברוקראז'/לידר הרשאות לבצע עבורם פעולות בחשבון בהתאם להנחיות של 

הלקוח ובמסגרתו נקבעות עמלות הברוקראז'. 

לפי בקשת הלקוח, נכללת בחלק מהסכמי פתיחת החשבון הסכמת חבר הבורסה להעמדת אשראי לטובת 
הלקוח לצורך ביצוע השקעות. היקף האשראי המרבי אותו רשאית הקבוצה להעמיד ללקוחותיה נקבע 
על ידי דירקטוריון מיטב דש טרייד, בהתאם להנחיות הבורסה. כבטחון לאשראי ללקוחות, שאינם 

לקוחות קסטודיאן, משמש תיק ניירות הערך של הלקוח.  

בעקבות רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים והעצמאיים של בנק ירושלים, כמפורט בסעיף 10.16.5 להלן, 
חל גידול בלקוחות המגזר, ובפרט בכמות הלקוחות הזרים לאור פעילות מיטב דש ברוקראז' במתן 

שירותים ללקוחות זרים בבורסה בישראל (DMA) לאחר הרכישה. 

למועד הדוח לא קיימת לקבוצה תלות באיזה מלקוחותיה במגזר זה.  

 

 שיווק והפצה 10.5.
פעילות השיווק במגזר חבר הבורסה והברוקראז' המוסדי מבוצעת בעיקרה ע"י עובדי הקבוצה. לעיתים, 

חברות המגזר נעזרות באופן מצומצם במשווקים חיצוניים. 
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בדצמבר 2015, נכנס לתוקפו תיקון לצו איסור הלבנת הון החל על חברי הבורסה שאינם בנקים, המאפשר 
להם לפתוח חשבונות במערכת סגורה מבלי לקיים פגישות פרונטליות עם הלקוח אלא באמצעות מערכת 
אינטרנטית בלבד. מטרת התיקון הייתה לעודד את התחרות של המערכת החוץ-בנקאית במערכת 
הבנקאית ביחס לפעילות המסחר בניירות ערך של לקוחות פרטיים ויצירת אלטרנטיבות אטרקטיביות 
לציבור הרחב. כניסתו לתוקף של התיקון תורמת להליך יעיל יותר של גיוס לקוחות פרטיים למיטב דש 
טרייד, וכתוצאה מכך לגידול בהיקף הפעילות של מיטב דש טרייד. החברה צופה שמגמה זו תמשיך. 

לפרטים נוספים, ראה סעיף 10.15.5 להלן.  

המידעע האמור בסעיף זה בדבר המשך מגמת הגידול במספר החשבונות בעקבות השימוש במערכת סגורה 
הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה הסובייקטיביות של הנהלת החברה ואשר עשוי 
להתממש באופן אחר מהצפוי על ידי החברה וזאת בין היתר בהתאם לאופן והיקף השימוש במערכת.  

 

 תחרות  10.6.
התחום מאופיין בתחרות קשה, המתמקדת בשיעורי העמלות, איכות המחקר הכלכלי, איכות שירותי 
הביצוע, איכות כוח אדם, שירות הלקוחות ומכלול השירותים המוענקים ללקוחות. להערכת הקבוצה, 
מספר המתחרים בתחום זה הינו עשרות בודדות (כולל בנקים, חברי בורסה שאינם בנקים וחברות 
ברוקראז' - בארץ ובחו"ל). הואיל ואין נתונים פומביים אודות גודל השוק אין ביכולתה של הקבוצה 

להעריך את חלקה. 

המתחרים העיקריים של הקבוצה במגזר זה הינם הבנקים, חברי הבורסה שאינם בנקים וכן חברות 
 "OG ברוקראז' מקומיות וזרות ובהם, "אי.בי.איי", "פסגות", "לידר", "אקסלנס", "אופנהיימר", "מקור
ו"סיטי". יצוין, כי לאור צמיחה אורגנית של הפעילות, וכן בעת רכישת פעילות חבר הבורסה של חברת 
"אי-ברוקר" כמפורט בסעיף 10.16.4 להלן, ועם השלמת עסקת בנק ירושלים כמפורט בסעיף 10.16.5 להלן, 

הגדילו חברות המגזר את נתח השוק שלהן.  

ביום 5.9.2018 התקבלה הודעת הבורסה אודות תיקון תקנון הבורסה בנוגע לשינוי תנאי הכשירות לחבר 
בורסה רחוק. התיקון עשוי להגדיל את מספר החברים הרחוקים בבורסה ולהגביר את התחרות מול חברי 

הבורסה שאינם בנקים. לפרטים נוספים ולהערכות החברה בנושא, ראה סעיף 10.15.8 להלן.  
 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 10.7.
לפרטים ראה סעיף 13.1 להלן. 

 

 נכסים בלתי מוחשיים  10.8.
ליום 31.12.2018 יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר חבר בורסה וברוקראז' 

מסתכמת ל-27.4 מיליון ש"ח. 
השלמת עסקת רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים והמוסדיים של בנק ירושלים בתחום שירותי המסחר 

בניירות ערך הוסיפה להיקף הנכסים הבלתי מוחשיים סך של כ- 21 מיליון ש"ח למועד הרכישה. 
 

 הון אנושי  10.9.
, מתוכם 1 עובדי הנהלה, 39 עובדי השקעות/סוחרים, 12 29ליום 31.12.2018 הועסקו במגזר זה 92 עובדים

עובדי מכירות ושיווק, 32 עובדי תפעול ומטה ו- 8 עובדי שרות לקוחות.  

 מספר העובדים מחושב לפי תקנים.  29

, מתוכם 2 עובדי הנהלה, 32 עובדי השקעות/סוחרים, 6 30ליום 31.12.2017 הועסקו במגזר זה 66 עובדים

עובדי מכירות ושיווק, 21 עובדי תפעול ומטה ו-5 עובדי שירות לקוחות. 

 מספר העובדים מחושב לפי תקנים.  30

בשנת 2018 גדל מספר העובדים במגזר ב - 26 בעקבות השלמת עסקת בנק ירושלים וכן בעקבות גידול 
אורגני בפעילות. גידול זה משקף את הגידול בפעילות העסקית במיגזר זה.  

עובדי המגזר הינם בעלי השכלה, ניסיון ומומחיות בתחומם וחלקם בעלי רישיון שיווק השקעות. מגזר 
זה, בדומה לחלק מהמגזרים בקבוצה, מקבל שירותי ניהול כלליים ממטה הקבוצה ומההנהלה הבכירה 

בקבוצה. הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב אשר ביכולתו להשפיע על רווחיות הקבוצה. 

 

                                                           



   

66 

 - בחודש מאי, 2018, סיים מר רון סירני את כהונתו כמנכ"ל מיטב דש 31מנכ"ל מיטב דש ברוקראז'
ברוקראז'. הסכם הניהול עם מר רון סירני, אשר העניק שירותי ניהול, באמצעות חברה בבעלותו, הסתיים 
ביום 16.9.2018. למועד הדוח, מר אבנר סטפק, דירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון מיטב דש ברוקראז', 

מכהן כממלא מקום מנכ"ל מיטב דש ברוקראז'.  

'.   מנכ"ל מיטב דש ברוקראז' לשעבר מחזיק, באמצעות חברה בבעלותו, למועד דוח זה כ- 8.84% מהונה המונפק של מיטב דש ברוקראז31

מנכ"ל מיטב דש טרייד - הסכם העסקתו כמנכ"ל מיטב דש טרייד קובע, בין היתר, הוראות לעניין שכר 
חודשי, זכאות לבונוס יעדים שנתי בכפוף לעמידתו ביעדים איכותיים וכמותיים שהוגדרו מראש מידי 
שנה ולשיקול דעת החברה, תנאים נלווים, הוראות בדבר סודיות ואי תחרות. הסכם העסקה ניתן לביטול, 

ע"י מי מהצדדים, בהודעה מוקדמת בת 3 חודשים. 

תגמול עובדים - חלק מעובדי המגזר, זכאים בנוסף למשכורתם החודשית, לבונוסים בהתאם לפרמטרים 
שהוגדרו מראש.  

נכון למועד הדוח, עובדי מיטב דש ברוקראז' מחזיקים ב-5.68% מהונה המונפק של מיטב דש ברוקראז'. 

 

ספקים 10.10. 
 מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' משתמשות בשירותי מחשוב הניתנים על ידי חברת 10.10.1.

אפ.אמ.אר. מחשבים ותוכנה בע"מ (להלן: "FFMR"), כמערכת לשירותי מסחר וניהול חשבונות 
של לקוחות חבר הבורסה. FMR מעניקה לקבוצה שירותי מסחר, פיתוח תוכנה, תמיכה ועיבוד 
נתונים באמצעות הפקת דוחות וממשק ישיר עם הבורסה. ביום  9.8.2018, נחתם הסכם 
התקשרות חדש בין מיטב דש טרייד לבין FMR המסדיר, בין היתר, את מנגנון התמורה והתנאים 
המסחריים בתמורה לשירותי FMR. תוקף ההסכם הינו עד ל-31.8.2020. ל-FMR אין תחליף 
זמין, לכן הקבוצה מעריכה, כי למיטב דש טרייד ולחברי בורסה אחרים (למעט בנקים מסוימים) 
תלות מהותית בשירותים שמעניק הספק הנ"ל. הפסקת ההתקשרות עם FMR תפגע מהותית 
ביכולתן של חברות המגזר לספק שירותי מסחר ללקוחותיהן וכפועל יוצא מכך, תפגע 
בהכנסותיהן וברווחיותן. ביום 21.1.2015 אישר בית הדין להגבלים עסקיים בירושלים מתן תוקף 
לצו מוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין FMR במסגרתו נקבעו כללים ומגבלות 
בכל הקשור למערכת של FMR המעניקה שירותי משרד אחורי על דרך של הפחתת חסמי כניסה 
למערכות מתחרות לשוק, יצירת אפשרות מעבר של חברי בורסה לספקי מערכות מתחרים 

והפחתת כח השוק של FMR ביחס למערכות מידע אחרות. 
 מערכת שנהב מספקת לבנקים מערכת המשדרת ביצועים ומנהלת ספרים. ברוקרים המעוניינים 10.10.2.

לעבוד עם הבנקים או עם לקוחותיהם באופן שוטף מחויבים להסכם שירות עם המערכת. 
למועד הדוח, אין תחליף זמין למערכת שנהב ולכן הקבוצה מעריכה כי למיטב דש ברוקראז' 

תלות מהותית בשירותים אלו.  
 מיטב דש ברוקראז' משמשת כברוקר מייצג של סוסייטה ג'נרל ללקוחותיה בארץ ובחו"ל. 10.10.3.

סוסייטה ג'נרל מספקת שירותי מסחר, בק אופיס, מידל אופיס ומחקר הכוללים סליקה והעברת 
ניירות ערך זרים. להערכת החברה קיימים תחליפים זמינים לשירותים של סוסייטה ג'נרל ולכן 

אין תלות בספק.  
 מיטב דש טרייד מעניקה ללקוחות מיטב דש ברוקראז' פלטפורמת מסחר ושירותי בק אופיס 10.10.4.

לצורך ביצוע פעולות בניירות ערך בבורסה בתל אביב. במסגרת זו, ככלל חותם הלקוח על הסכם 
עם מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' המסדיר את מערכת היחסים ביניהם. להערכת החברה 

קיימים ספקים נוספים, יחד עם זאת החלפת ספק תהא כרוכה במשאבים ניהוליים. 
 מיטב דש טרייד התקשרה עם מספר ברוקרים זרים בהסכמי מתן שירותים, כנהוג בתחום חבר 10.10.5.

הבורסה.  
 במסגרת השלמת עסקה לרכישת פעילות הלקוחות המוסדיים בתחום שירותי המסחר בניירות 10.10.6.

ערך של בנק ירושלים ע"י מיטב דש ברוקראז' כמפורט בסעיף 10.16.5 להלן, התקשרו הצדדים 
בהסכם תפעול לפיו בנק ירושלים העניק למיטב דש ברוקראז' שירותי תפעול וחבר בורסה 
בקשר עם הפעילות הנרכשת עד ליום 30.6.2018. כתוצאה מהשלמת עסקת בנק ירושלים, מיטב 
דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' פועלות באמצעות מערכות מחשוב ומסחר חדשות, לרבות 

 .Interactive Brokers מערכת לשירותי מסחר בניירות ערך זרים באמצעות
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 הון חוזר  10.11.
מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' גובות מלקוחותיהן עמלות, בדרך כלל, בעת ביצוע פעולות בניירות 
ערך. מיטב דש ברוקראז' ולידר (אשר התקשרו עם מיטב דש טרייד בהסכם לפיו מעניקה מיטב דש טרייד 
ללידר ולמיטב דש ברוקראז' ולקוחותיהן שירותי חבר בורסה) משלמות למיטב דש טרייד סכום קבוע 

מידי רבעון או חודש, בהתאמה. 

מרבית הספקים המשויכים ספציפית למגזר זה מחייבים את חברות המגזר על בסיס חודשי. התשלומים 
לספקים מתבצעים בדרך כלל באשראי של שוטף בתוספת 30 עד 90 ימים. אשראי לקוחות קסטודיאן 
נפרע ברובו בטווח של עד יומיים, לשם כך קיבלה מיטב דש טרייד מסגרות אשראי on call בבנקים 
שונים. יתרת פריטי ההון החוזר, כוללים בעיקר עובדים ונותני שירותים. מיטב דש טרייד שעבדה לטובת 
מסלקת הבורסה פיקדון בנקאי בסך של כ-30.7 מיליון ש"ח נכון ליום 31.12.2018 (ליום 31.12.2017 הסתכם 
הפיקדון הבנקאי ששעבדה מיטב דש טרייד למסלקת הבורסה לסך של כ-19.9 מיליון ש"ח) הנכלל במסגרת 
ההשקעות לזמן קצר, וזאת להבטחת התשלום של חלקה בקרן הסיכונים וכן כערובה לקיום כל שאר 
חיוביה כלפי המסלקה והכל בהתאם להוראות תקנון הבורסה. בנוסף, מיטב דש טרייד מחזיקה מזומנים 

לצורך עמידתה בדרישת הבורסה לנכסים נזילים וכן לצורך עמידתה בדרישות הון חוזר.  
מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר הינם פריטים המנוהלים ברמת הקבוצה. 

 

 השקעות 10.12.
בהתאם להוראות תקנון הבורסה, מיטב דש טרייד נדרשה להעמיד ליום 31.12.2018 אמצעים נזילים 
חופשיים, נכסים המוכרים כחופשיים ואשראי כספי נזיל מובטח בניכוי הסיכון הפיננסי הגלום נטו בסך 
של כ- 210.1 מיליון ש"ח, הנכללים, בעיקר, במסגרת יתרות מזומנים, השקעות לזמן קצר, אשראי 

ללקוחות, אשראי לחברת האם וחייבים. 

לפרטים אודות שינוי מבנה הבעלות בבורסה, תיקון מס' 63 לחוק ניירות ערך, אופן הטיפול החשבונאי 
בהחזקת מניות הבורסה ע"י מיטב דש טרייד ומכירת מניות הבורסה, ראה סעיף 10.15.2 להלן. 

 

 מימון 10.13.
מקורות המימון של חברות המגזר הם הון עצמי, הלוואות מהחברה ואשראי בנקאי (on call), אשר 

החברות נוטלות מעת לעת. 
מיטב דש טרייד מנהלת את פעילותה בשוק המעו"ף, סולקת את ניירות הערך בהם היא סוחרת באמצעות 
הסכם עם בנק שהוא חבר במסלקת המעו"ף בע"מ (להלן: "מסלקתת המעו"ף"), ומחויבת לפעול על פי כל 
הוראות הבורסה ומסלקת המעו"ף הנוגעות לפעילות במעו"ף כאילו היתה חברת מסלקה בעצמה. בהתאם 
להוראות מסלקת המעו"ף, יצירת זכויות עתידיות עבור חבר בורסה או עבור לקוחות מחייבת את חבר 
המסלקה לבצע את ההתחייבות בשל אותן זכויות עתידיות. להבטחת התחייבויות אלה עשויה מיטב דש 
טרייד להידרש להעמיד לחבר המלווה בטוחות בהיקף הכספי הנדרש מפעם לפעם. ליום 31.12.2018 
העמידה מיטב דש טרייד בטוחות בגין התחייבות זו בסך של כ-16.3 מיליוני ש"ח (ליום 31.12.2017 סך של 

כ-12.5 מיליון ₪). לפרוט נוסף ראה באור 23(ג)(4) לדוחות הכספיים.  

לפרטים אודות פיקדון בנקאי בסך של כ-30.7 מיליוני ש"ח ששעבדה מיטב דש טרייד לטובת מסלקת 
הבורסה נכון ליום 31.12.2018 (ליום 31.12.2017 הסתכם הפיקדון הבנקאי ששעבדה מיטב דש טרייד 

למסלקת הבורסה לסך של כ-19.9 מיליוני ש"ח).  
 

מיסוי 10.14. 
חוקי המס החלים על החברות במגזר - על חברות המגזר חלות הוראות פקודת מס הכנסה. כמו כן, מיטב 
דש טרייד הינה מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. לפרטים, ראה באור 30 

לדוחות הכספיים. 

למיטב דש טרייד, למיטב דש ברוקראז' ולקמליה (שמוזגה לתוך מיטב דש ברוקראז') שומות מס הנחשבות 
סופיות עד לשנת 2013.  
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מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות  10.15. 
תקנוןן הבורסה - מיטב דש טרייד הינה חבר בורסה ולכן כפופה לתקנון ולהנחיות הבורסה (להלן  10.15.1.

ביחד: "תקנון הבורסה"). תקנון הבורסה קובע, בין היתר, תנאי כשירות לחברות בבורסה, חובות 
חברי הבורסה כלפי הבורסה וחבריה, פעילויות מותרות לחברי בורסה, כללי התנהגות של חברי 
הבורסה כלפי לקוחותיהם, חובת מינוי מבקר פנים, קצין ציות, בקר אשראי ובקר סיכונים וכן, 
הוראות בדבר פיקוח ובקרה על קיום תקנון הבורסה. תנאי הכשירות מחייבים, בין היתר, שמירה 
על הון עצמי מזערי, חובת קיום הון חוזר חיובי, נכסים חופשיים ונכסים נזילים בסכומים 
הקבועים בהנחיות, הגבלות על היקף האשראי שרשאי חבר בורסה להעמיד ללקוחותיו וכן, 
קריטריונים לכהונה כדירקטור בחבר בורסה ומינוי דירקטור חיצוני. בהתאם להוראות תקנון 
הבורסה מיטב דש טרייד נדרשת לקבל את אישור דירקטוריון הבורסה לשינויים בהחזקות בעלי 

עניין בה, לרבות העברת שליטה בה (בחלקה או במלואה).  

למועד הדוח, סכום הדרישה להון עצמי הנדרש ממיטב דש טרייד הינו 111.5 מיליון ש"ח (מתוכו 
74.7 מיליון ש"ח דרישה להון עצמי ראשוני).  

ליום 31.12.2018 מיטב דש טרייד עמדה בדרישות ההון והנזילות. 

שינוי מבנה הבעלות בבורסה - ביום 6.4.2017 פורסם חוק ניירות ערך (תיקון מס' 63), התשע"ז- 10.15.2.
2017, שעניינו, שינוי מבנה הבעלות בבורסה.  בהתאם, ביום 13.9.2017 הוקצו ונרשמו על שם 
מיטב דש טרייד במרשם בעלי המניות של הבורסה 5,300,416 מניות רגילות, ללא ע"נ, של 
הבורסה. מניות אלו היוו כ- 5.3% מהון המניות של הבורסה. ביום 17.1.2018 אישר דירקטוריון 
מיטב דש טרייד להיענות להצעת הבורסה לקבלת הצעות מבעלי מניותיה לרכישת מניות 
המוחזקות על ידם. בהתאם לאמור ובהתאם לתנאי הבורסה לקבלת ההצעות, הציעה מיטב דש 
טרייד למכור 5,300,000 מניות הבורסה המוחזקות על ידה (כ- 5.3% מהונה של הבורסה) במחיר 

כולל של 26.5 מיליון ש"ח ברוטו.  

ביום 17.4.2018 התקבלה בחברה הודעת הבורסה בדבר קיבול הצעת מיטב דש טרייד לרכישת 
מלוא מניות הבורסה שהוצעו על ידה לרכישה כאמור. ביום 27.8.2018 הושלמה העסקה ומיטב 
דש טרייד מכרה 5.3 מיליון מניות של הבורסה בתמורה ל- 26.5 מיליון ₪. לאחר השלמת העסקה 

נותרו בידי מיטב דש טרייד החזקות זניחות במניות הבורסה. 

(לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 28.8.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-081576) הנכלל בדוח 
זה על דרך ההפניה, וכן באור 10 לדוחות הכספיים). 

חוקי העזר - בנוסף לחברותה בבורסה נמנית מיטב דש טרייד עם חברי מסלקת הבורסה ולכן  10.15.3.
כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה (להלן: "חוקי העזר"). בהתאם לחוקי העזר קיימת 
ערבות הדדית של חברי המסלקה כלפי הבורסה בקשר לנזק העלול להיגרם בשל מכירה בחסר 
או בשל חוסר כיסוי כספי של אחד החברים. חלקה של מיטב דש טרייד בנזק העלול להיגרם 
כאמור, נקבע עפ"י יחס מחזורי העסקאות בבורסה בשנה שחלפה. במסגרת זו הוקמה קרן 
סיכונים בה הפקידה מיטב דש טרייד סכומים הנגזרים מחלקה היחסי בקרן הסיכונים, כמפורט 

בסעיף 10.11 לעיל. 

חוק איסור הלבנת הון וצווים מכוחו - מיטב דש טרייד בהיותה חבר בורסה כפופה להוראות  10.15.4.
 חוק איסור הלבנת הון והצווים שהותקנו מכוחו. 

תיקון מס' 8 לצו איסור הלבנת הון, חשבון במערכת סגורה - בדצמבר 2015, נכנס לתוקפו תיקון  10.15.5.
צו איסור הלבנת הון, שמטרתו הגברת התחרות בין חברי בורסה שאינם בנקים (להלן: 
"חשב"ים") לבנקים בתחום מסחר ופעולות ביצוע בניירות ערך (להלן: "שירותי הברוקראז'") 
בעיקר עבור לקוחות פרטיים בשל העובדה כי שירותי הברוקראז' בקרב הלקוחות הפרטיים 

נעשית ברובה באמצעות הבנקים.  

בעקבות התיקון, הונגשו חברי הבורסה שאינם בנקים לפעילות לקוחות קמעונאיים, באמצעות 
מתן אפשרות לנהל חשבונות לקוח במערכת סגורה, אשר משמעה מתן פטור מחובת זיהוי פנים 
אל פנים (הוראה המכבידה על אפשרויות פתיחת חשבונות בחש"בים ומעבר של לקוחות 
מהבנקים) כאשר פעילות הלקוח אצל החש"ב תיעשה באמצעות "מערכת סגורה", כלומר 
באמצעות העברת כספים מחשבון בנק קבוע של הלקוח והחזרתם לאותו חשבון קבוע בלבד 
(ומכאן "המערכת הסגורה"). הפעילות במערכת סגורה גרמה להקלה משמעותית, בפעילות מיטב 

דש טרייד ועזרה בהגברת התחרות בתחום זה.  
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 חוקק הסדרת העיסוק - מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' כפופות להוראות חוק הסדרת 10.15.6.
העיסוק, התקנות שהותקנו מכוחו, הנחיות וחוזרי רשות ניירות ערך המתייחסות לבעלי רישיון 
שיווק השקעות או למתן שירותי שיווק השקעות ללקוחות כשירים. לפרטים ראה סעיף 8.15.1 
לעיל. בדצמבר 2017 בוטל רישיון שיווק השקעות של מיטב דש ברוקראז', אך מיטב דש ברוקראז' 

 רשאית וממשיכה לתת שירותי שיווק השקעות ללקוחות כשירים. 

 הפחתת דרישות ההון על פי מודל ההון העצמי המזערי הנדרש מחברי בורסה – ביום 14.9.2017, 10.15.7.
אישר דירקטוריון הבורסה מתווה חדש לקביעת דרישות ההון והנזילות מחברי הבורסה שאינם 
בנקים. נכון למועד הדוח התקבל אישור רשות ניירות ערך לשינוי ההוראות המתייחסות לחישוב 
ההון ביחס לסיכון התפעולי בלבד. התיקון יכנס לתוקף במועד בו תאשר רשות ניירות ערך את 

השינוי בחישוב דרישות ההון המתייחס לחישוב ההון הכשיר בהתאם למתווה החדש. 

יישום המתווה המתייחס לסיכון התפעולי עשוי להקטין את הדרישה להון בכ-16 מיליוני ש"ח, 
ביחס לדרישה ליום 31.12.2018. יחד עם זאת טרם פורסמו הנחיות ביחס לחישוב ההון הכשיר, 
בהתאם למתווה החדש,  ולפיכך לא ניתן להעריך את מידת ההשפעה על דרישות ההון ביחס 

למתווה כולו. השלמת המהלך עשויה להביא להקלה בחסמי הכניסה לתחום הפעילות.  

הערכות החברה בדבר הקלה בחסמי הכניסה והשלכותיו על שוק ההון, מהווה מידע צופה פני 
עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר התממשותו ו/או אי 
התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, בין היתר, בעקבות 

הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם. 

 תנאי כשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק - ביום 9.11.2017, פורסם תזכיר מתוקן בקשר עם 10.15.8.
תנאי כשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק. ביום 22.2.2018 אישר דירקטוריון הבורסה שינויים 
בתנאי הכשירות לחברות בבורסה לחבר רחוק ובתקנון הבורסה וביום 5.9.2018 התקבלה הודעת 
הבורסה אודות אישור הרשויות לתיקון הוראות תקנון הבורסה וההנחיות. מטרת שינויי חקיקה 
אלו הינה עידוד התחרות והסרת חסמים שהיו על חברים מרחוק. להערכת החברה, שינוי תנאי 
הכשירות לחבר בורסה רחוק, כפי שעולה מנוסח התיקון, תקטין את חסמי הכניסה של חברי 
בורסה רחוקים לתחום פעילות זה בארץ, ועשויה להביא להגדלת מספר החברים הרחוקים 
בבורסה ולהגביר באופן מאוזן את התחרות מול חברי הבורסה שאינם בנקים לאור האיסור 
שנקבע בתיקון על חברים רחוקים לשדל לקוחות ישראלים לפעול באמצעותם.  כניסת חברים 
רחוקים כחברי בורסה, ככל שתהיה, צפויה להשפיע על פעילות בתחום הלקוחות הפרטיים (ולא 

בתחום הלקוחות המוסדיים).  

הערכות החברה בדבר הגדלת מספר החברים הרחוקים והגברת התחרות באופן מאוזן, מהווה 
מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר 
התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, 
בין היתר, בעקבות החלטות רשות ניירות ערך, הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים 

חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.   

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך) 10.15.9.
תשס"ט-2009 - לפרטים ראה סעיף 7.17.6 לעיל.  

 חוק ניירות ערך (תיקון מס' 63), התשע"ז-2017 - ב-6 באפריל, 2017 פורסם תיקון לחוק ניירות 10.15.10.
ערך, שעניינו, בין השאר, שינוי מבנה הבעלות בבורסה. לפרטים נוספים אודות שינוי מבנה 

הבעלות בבורסה ומשמעויותיו, ראה סעיף 10.15.2 לעיל.  

בין היתר, מחיל התיקון איסור על פנייה בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות 
מערכת למסחר בניירות ערך אלא אם כן המערכת מנוהלת בידי הבורסה, למעט בהתאם להיתר 
שניתן על ידי יושב ראש רשות ניירות ערך. לפרטים נוספים אודות חוזר תנאי היתר כללי לפי 

סעיף 49א לחוק ניירות ערך ראה סעיף 10.15.12 להלן. 

 טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר התשע"ח-2018 - ביום 16.9.2018 פרסמה רשות 10.15.11.
ניירות ערך טיוטת הצעת חוק להסדרת פעילות ברוקר דילר התשע"ח-2018, אשר מטרתו 
להסדיר את תחום הברוקר דילר בישראל ולהכפיף את הגופים העוסקים בפעילות זו לפיקוח 
רשות ניירות ערך. ככל שתתקבל הצעת החוק, יחולו על מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' 
חובות שונות בתחום הממשל התאגידי, חובת רישוי, ייחוד עיסוק (לצד עיסוקים נלווים 
מותרים), חובת זהירות ונאמנות כלפי הלקוח, הוראות בדבר דרישות ביטוח ופיקדון, הון עצמי 

מזערי ונכסים נזילים וכן הן יהיו נתונות לפיקוח רשות ניירות ערך. 



   

70 

 חוזרר תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך - ביום 27.12.2018 פרסמה רשות ניירות 10.15.12.
ערך חוזר תנאי היתר כללי לפי סעיף 49א לחוק ניירות ערך לפיו רשאי יו"ר הרשות להתיר לאדם 
לפנות בהצעה למתן שירותי מסחר בניירות ערך באמצעות מערכת למסחר בניירות ערך 
המנוהלת בידי בורסה מחוץ לישראל בתנאים שיקבע. החוזר אינו קובע משטר של פיקוח על 
הגופים המבקשים לעסוק בפעילות האמורה אלא משטר של היתרים. גורם המבקש לקבל היתר 
מכוח ההיתר הכללי יידרש לפנות לרשות ולהצהיר על התקיימות התנאים הרלבנטיים עבורו 
המנויים בתנאי ההיתר הכללי. בהתאם הגישו מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' בקשה 

לרשות ניירות ערך למתן היתר כללי לפי הסעיף האמור.  

 טיוטת בדיקה משותפת בנוגע לתחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי - בחודש נובמבר 2018, 10.15.13.
פורסמה להערות הציבור טיוטת בדיקה משותפת של רשות ההגבלים העסקיים ורשות ניירות 
ערך בנוגע לתחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי, אשר מפרטת המלצות שמטרתן הסרת חסמים 
בשוק הברוקראז', עידוד התחרות בו וחיזוק איתנותם של הגופים הפועלים בתחום. בין 
ההמלצות העיקריות שגובשו על מנת להתמודד עם החסמים בשוק פורטו ההמלצות הבאות: 
הקמת סכמת ביטוח אשר תהווה שכבת הגנה למשקיעים מאובדן השקעותיהם; השלמת חקיקת 
ברוקר דילר שעניינה הסדרת תחום הברוקר דילר בישראל והכפפת הגופים העוסקים בפעילות 
זו שלא במסגרת בנקאית לפיקוחה של רשות ניירות ערך; העברת תיק הלקוח מהספק הנוכחי 
שלו ע"י הגוף הקולט; אפשרות למסחר באמצעות ברוקר חיצוני מתוך חשבון הבנק; מתן היתר 
לחברי הבורסה להנפיק אמצעי תשלום ישירות מחשבון המסחר של הלקוח; שיפור המערכת 
הסגורה והליך העברת פעילות חשבון הלקוח; מתן אפשרות לפתיחת חשבון ני"ע באופן מקוון 
ללא דרישת זיהוי פנים אל פנים וללא שימוש במערכת הסגורה; קביעת נורמות שמטרתן מניעת 
לחץ לא הוגן על הלקוחות במסגרת הליך שימור הלקוחות; מתן אפשרות לנותני שירות השוואת 
מחירים לגשת למידע על פעילות הלקוחות באופן אנונימי ולהעביר להם הצעות מתחרות. 
למועד הדוח הוגשו הערות הציבור לטיוטה וטרם פורסם הדוח הסופי. בשלב זה קשה להעריך 
את מידת ההשפעה של הטיוטה על התחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי. החברה מעריכה כי 

ככל שהמלצות הטיוטה יתקבלו יש בכך כדי להגביר את התחרות בתחום.   

הערכות החברה בנוגע להשלכות אימוץ המלצות לעניין התחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי, 
מהווה מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה והתנהגות שוק ההון, אשר 
התממשותו ו/או אי התממשותו עלול להיות שונה באופן מהותי מזה המוערך על ידי החברה, 
בין היתר, בעקבות החלטות רשות ניירות ערך, הוראות רגולטוריות חדשות ו/או שינויים 

חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם.   
 

 הסכמים מהותיים 10.16.
 הסכם לרכישת קמליה ומיזוגה עם מיטב דש ברוקראז' - ביום 6.3.2013 הושלמה עסקה לפיה 10.16.1.

מיטב רכשה מאי.בי.אי. בית השקעות בע"מ, יוהן קדוש וג'ו קטן (להלן: "המוכרים"), 60% מהון 
המניות של קמליה (להלן: "המניות הנמכרות"), בתמורה לסך כולל של כ-16 מיליון ש"ח (אשר 
חלק ממנו שולם לאי.בי.אי. בית השקעות בע"מ בגין התחייבות לאי תחרות) (להלן: "העסקה"), 
כך שבעלי המניות בקמליה לאחר העסקה היו מיטב - 60%, יוהן קדוש - 31.28%, ג'ו קטן - 
8.72%. בין הצדדים נחתם הסכם אופציה, לפיו הוענקו למיטב אופציות Call לרכישת יתרת 
החזקות יוהן קדוש וג'ו קטן בקמליה (או חלקה) ומנגד הוענקה ליוהן קדוש וג'ו קטן אופציית 
Put למכור למיטב את יתרת החזקותיהם (ככל שלא מומשה אופציית ה- Call או שמומשה 
באופן חלקי), בתנאים הקבועים בהסכם האופציה. יצוין כי במסגרת שינוי מבנה בקבוצה, ביום 
24.9.2013 (לאחר שמיטב מוזגה סטטוטורית לתוך מיטב דש ניירות ערך והשקעות), מכרה מיטב 

דש ניירות ערך והשקעות את החזקותיה בקמליה לחברה. 

ביום 20.2.2013 נחתם הסכם למיזוג סטטוטורי בין קמליה לבין מיטב דש ברוקראז', לפיו תתמזג 
קמליה עם ולתוך מיטב דש ברוקראז', כך שלאחר השלמת המיזוג תחזיק החברה (במישרין או 

בעקיפין) 57.9% (על בסיס דילול מלא) מהחברה הממוזגת.  
ביום 26.5.2015, מימשה החברה את האופציה הראשונה לרכישת חלק מהחזקותיהם של מר 
יוהן קדוש וג'ו קטן, ולאחר מועד זה החזיקה החברה ב- 75% מהונה המונפק והנפרע של קמליה 

(טרם המיזוג). 
ביום 21.12.2015, הושלם מיזוגה הסטטוטורי של קמליה עם ולתוך מיטב דש ברוקראז', תוך 

חיסולה המשפטי של קמליה. 
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עם השלמת המיזוג, האופציות כאמור לעיל, חלו על מניות המיעוט בחברה הממוזגת. בעלי 
המניות במיטב דש ברוקראז', לאחר המיזוג היו החברה - 66.77%, מר יוהן קדוש - 11.37%, מר 

ג'ו קטן - 3.17%, רון סירני בע"מ - 8.84% וקבוצת העובדים - 9.85%. 
ביום 10.7.2017, התקשרה החברה עם ה"ה יוהן קדוש וג'ו קטן (להלן ביחד: "קדושש וקטן") 
בהסכם למכירת מניות, לפיו קדוש וקטן מכרו את כלל אחזקותיהם במיטב דש ברוקראז' 
לחברה. כתמורה בעד רכישת המניות, שילמה החברה סך של 4 מיליוני ש"ח נטו (לאחר קיזוז 
תשלומים בגין התחייבויות לשיפוי וסילוק הלוואות). כמו כן, במסגרת השלמת הסכם מכירת 
המניות, התבטל הסכם בעלי המניות ביחס לקדוש וקטן, ומר קדוש התפטר מתפקידו כיו"ר 
הדירקטוריון של מיטב דש ברוקראז'. במהלך שנת 2018 רכשה מיטב דש השקעות מחלק 
מהעובדים 99 מניות המהוות כ- 4.18% מהון המניות של מיטב דש ברוקראז'. למועד הדוח, 
החברה מחזיקה בכ- 85.48% מהון המניות של מיטב דש ברוקראז', מר רון סירני מחזיק, 
באמצעות חברה בבעלותו המלאה, בכ- 8.84% מהון המניות של מיטב דש ברוקראז' וקבוצת 

עובדי מיטב דש ברוקראז' מחזיקה בכ- 5.68% מהון המניות של מיטב דש ברוקראז'.    

 הסכמי ברוקר עצמאי למוסדיים - מיטב דש טרייד מעניקה ללידר ושות' ולקוחותיה שירותי 10.16.2.
חבר בורסה, לרבות קנייה ומכירה של ניירות ערך וסליקת ניירות ערך לחשבונות קסטודיאן. 
בתמורה לשירותים זכאית מיטב דש טרייד לתשלום שנתי. התחייבות מיטב דש טרייד למתן 
השירותים הינה כל עוד מחזורי הפעילות של לידר ושות' (לרבות לקוחותיה) באמצעות מיטב 
דש טרייד לא יעלו על פי שניים מהיקפם הממוצע בתקופת שלושת החודשים שהסתיימו ביום 
31.8.2003. ההסכם ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים באמצעות הודעה בכתב של 9 חודשים 
מראש. כמו כן, עד לאחר חלוף 3 חודשים ממועד מתן ההודעה על סיום ההסכם, אם ניתנה על 
ידי מיטב דש טרייד ללידר שות', תהיה לידר ושות' רשאית בהתקיים תנאים כאמור בהסכם, 
להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ב-3 חודשים נוספים. לידר ושות' העמידה לטובת מיטב 
דש טרייד פיקדון בסך 5 מיליון ש"ח להבטחת נזק כספי שיגרם למיטב דש טרייד כתוצאה 
מפעילות לידר ושות' בחשבונותיה או בחשבונות לקוחותיה במיטב דש טרייד. מיטב דש טרייד 

מעניקה למיטב דש ברוקראז', חברה קשורה, שירותים במתכונת דומה. 

 הסכם בעלי מניות - בין החברה לבין חברה בבעלות מר רון סירני, וקבוצת העובדים, הסכם 10.16.3.
שמסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם ניהול מיטב דש ברוקראז' והבעלות בה, 

ובין היתר, נקבעו מגבלות עבירות על מניות מיטב דש ברוקראז', הרכב דירקטוריון, מדיניות 
חלוקת רווחים והחלטות מיוחדות אשר מצריכות רוב מיוחד של בעלי מניות או דירקטורים. 

 רכישת פעילות אי-ברוקר - ביום 8.5.2016 הושלמה עסקה לפיה מיטב דש טרייד רכשה את 10.16.4.
פעילות חבר הבורסה של אי-ברוקר מקבוצת A-online בסכום של כ-1.3 מיליון ש"ח, וכן שולם 
בשנת 2017 סך של כ-0.3 מיליון ש"ח נוספים לאחר התקיימות תנאים שהוסכמו. הרכישה כוללת 
את פעילות חבר הבורסה, ברוקראז', שירותי המרות מט"ח ופעילות עשיית השוק של אי-ברוקר. 
בנוסף, במועד ההשלמה שולם סך של כ- 12.4 מיליון ש"ח בגין תיק אשראי לקוחות של אי-
ברוקר שהועבר במלואו למיטב דש טרייד בע"מ. בהמשך לרכישת הפעילות מיטב דש טרייד 
החלה לפעול בתחומי פעילות חדשים של עשיית שוק והמרות מט"ח, המהווים מקורות הכנסה 

נוספים שהגדילו את רווחי המגזר. 
 רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים והמוסדיים של בנק ירושלים - ביום 16.10.2017, התקשרו 10.16.5.

מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' בהסכמים לרכישת פעילות הלקוחות העצמאיים 
והמוסדיים, בהתאמה, של בנק ירושלים בע"מ (להלן: "בנק ירושלים") בתחום שירותי המסחר 
בניירות ערך. למועד ההתקשרות, היקף הנכסים המנוהלים במסגרת הפעילות הנרכשת היה כ- 
5 מיליארד ש"ח. הסכמי הרכישה כוללים, בין היתר, מצגים שונים כמקובל בעסקאות מסוג זה, 
וכן התחייבות של בנק ירושלים לשיפוי בגין הפרת מצגים וחבויות עבר בקשר עם הפעילות 
הנרכשת, וזאת בכפוף למגבלת זמן ותקרת שיפוי מקסימאלית של 100% מסכום התמורה. כמו 
כן, כוללים הסכמי הרכישה מגבלות אי תחרות מסוימות החלות על בנק ירושלים למשך עד 

ארבע שנים ממועד השלמת העסקה.  

ביום 25.1.2018 הושלמה עסקת רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים בתחום שירותי המסחר 
בניירות ערך של בנק ירושלים (להלן: "פעילות הלקוחות המוסדיים הנרכשת") ע"י מיטב דש 
ברוקראז', כך שמיטב דש ברוקראז' רכשה את פעילות הלקוחות המוסדיים הנרכשת ושילמה 
תמורתה לבנק ירושלים תשלום בסך 6.5 מיליון ש"ח, והצדדים התקשרו בהסכם תפעול לפיו 
בנק ירושלים ימשיך להעניק למיטב דש ברוקראז' שירותי תפעול וחבר בורסה בקשר עם פעילות 
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הלקוחות המוסדיים הנרכשת לתקופת מעבר שהוסכמה (הסכם שירותי התפעול הסתיים ביום 
 .(30.6.2018

ביום 15.2.2018 הושלמה עסקת רכישת פעילות הלקוחות העצמאיים בתחום שירותי המסחר 
בניירות ערך של בנק ירושלים (להלן: "פעילותת הלקוחות העצמאיים הנרכשת") ע"י מיטב דש 
טרייד, כך שהעלות הכוללת של רכישת הפעילות, הסתכמה לסך של כ-18.2 מיליוני ש"ח, מתוכם 
14.5 מיליוני ש"ח שולמו לבנק ירושלים עבור רכישת הפעילות וסך של כ- 3.7 מיליוני ש"ח 
מיוחס לתיק אשראי של לקוחות בנק ירושלים שהועבר למיטב דש טרייד. יצוין כי תיק האשראי 

שנרכש, מובטח בתיקי ניירות הערך של הלקוחות שנרכשו בעסקה.  
לפרטים נוספים ולהערכות החברה בדבר השלכות רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים 

והלקוחות העצמאיים מבנק ירושלים, ראה סעיפים 10.1.2 ו-10.2 לעיל. 
לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים של החברה מיום 28.1.2018 (מס' אסמכתא: -2018-01

009505), מיום 9.1.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-003700), מיום 16.10.2017 (מס' אסמכתא: 
2017-01-089797), מיום 17.9.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-082012) ומיום 15.2.2018 (מס' 

אסמכתא: 2018-01-015868) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 לפרטים אודות הסכם FMR, ראה סעיף 10.10.1 לעיל. 10.16.6.
 

 הסכמי שיתוף פעולה 10.17.
במועד הדוח, חברות המגזר אינן קשורות בהסכמי שיתוף פעולה מהותיים. 

 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  10.18.
ראה סעיף 13.11 להלן.  

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  10.19.
ראה סעיף 13.11 להלן.  

 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד 10.20.
ראה סעיף 13.12 להלן. 

 

 דיון בגורמי סיכון 10.21.
לדיון בגורמי סיכון ראה סעיף 13.13 להלן. 
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 32 111. מגזר אשראי חוץ בנקאי

 פעילות מיטב דש הלוואות בע"מ (אשראי ללקוחות פרטיים) נכללת בתחומי פעילות אחרים. לפרטים ראה סעיף 12.7 להלן. 32

 מידע כללי על תחום הפעילות  11.1.
החברה באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ וחברות בנות שלה (להלן ביחד: "פנינסולה") עוסקת: (א) במתן 
פתרונות אשראי לחברות קטנות ובינוניות בישראל, למטרות שונות כגון: מימון הון חוזר, מימון יבוא, 
מימון ספקים, מימון גישור פערי תזרים, מימון הזמנות, מימון השקעות טווח בינוני, מימון לרכישת ציוד, 
ועוד. העמדת מימון על ידי פנינסולה נעשית, בין היתר, כנגד קבלת ביטחונות שונים (כגון ממסרים 
דחויים, לרבות ממסרים דחויים עצמאיים, ערבויות, נכסי נדל"ן, ציוד, פיקדונות וכו');  וכן (ב) במתן 
שירותי ניהול לקרן העוסקת במתן אשראי לחברות קטנות ובינוניות בישראל ו/או בהשקעה בהון של 
חברות כאמור. פנינסולה הינה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה בישראל. החל 

מיום 3 ביולי 2016 החברה החלה לאחד את דוחותיה הכספיים של פנינסולה.  

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 11.1.1.

הפעילות בענף מתן האשראי לחברות קטנות ובינוניות מורכבת ממספר שחקנים כגון: המערכת 
הבנקאית, חברות כרטיסי אשראי וגופי מימון חוץ בנקאיים. להערכת החברה, פעילות זו כמו 
גם היקף הפעילות של תחום המימון החוץ-בנקאי, הולכת וגדלה בשנים האחרונות וזאת, בין 
היתר, לאור מגבלות שונות (רגולטוריות ותפעוליות) שהוטלו על המערכת הבנקאית בשנים 
האחרונות על הענקת אשראי ללקוחות, לאור הליכי המימון המורכבים והאיטיים יותר במערכת 

הבנקאית, וכן לאור תנאי האשראי הארוכים במשק הישראלי. 

 השפעת גורמים חיצוניים על פעילות פנינסולה -מאפייני השוק 11.1.2.

 לעיל, להלן מאפיינים ומגמות עיקריים נוספים המשפיעים על פעילות 6 בסעיףלמפורט  בנוסף
פחות  פעילות פנינסולה מושפעת מהמצב הכלכלי במשק. מחד, כשבמשק ישנןפנינסולה. 

עסקאות ופחות דרישה למימון, צפויה האטה גם בפעילות פנינסולה. מאידך, הרעה במצב 
הכלכלי יכולה לגרום לקושי בקרב גורמים רבים ליטול אשראי חדש בהיקפים גדולים מהמערכת 

בטווח הקצר, הזדמנות לגופים הפועלים בשוק האשראי החוץ לפחות  ,הבנקאית, דבר המייצר
פנינסולה, להגדיל את היקף פעילותם. יחד עם זאת, לשגשוג כלכלי במשק ישנה בנקאי, כדוגמת 

השפעה חיובית על פעילות פנינסולה. שיעור הריבית במשק משפיע על פעילות פנינסולה, 
החליט בנק  2018בחודש נובמבר ומתבטא בשיעור הריבית או העמלה הנגבית מלקוחותיה. 

לא חל שינוי בריבית בנק ישראל, להעלות את  ישראל, לראשונה לאחר תקופה ארוכה בה
. להערכת פנינסולה ניתן לראות בהעלאה כאמור 0.25%לרמה של  0.15%הריבית בשיעור של 

 פנינסולה חשופה אליו העיקרי השוק סיכוןלהימשך גם בשנים הקרובות.  שעשוישינוי מגמה 
 משינויים כתוצאה העצמי נהובהו פנינסולה ברווחי לפגיעה הסיכון שהינו הריבית סיכון הוא

. סיכון האשראי הינו הסיכון המהותי ביותר של פנינסולה והינו הסיכון שצד הריבית בשיעורי
אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי אי עמידה במחויבות. 

ממגבלות בענף הבנקאות בישראל, וצופה כי הגברת הרגולציה על  פנינסולה מושפעת גם
תאגידים בנקאיים בישראל תביא להגדלת הביקוש לאשראי חוץ בנקאי. תנאי האשראי הארוכים 
הנהוגים במשק הישראלי מאפשרים לפנינסולה ולמתחריה בתחום הפעילות לקבל דריסת רגל 

נוחים יותר ממקורות בתנאים ת אשראי בשוק האשראי היות והם מסוגלים להעניק ללקוחו
בשנים האחרונות עובר ענף האשראי החוץ בנקאי תהליך אסדרה המשפיע, המימון הבנקאי. 

בין היתר, על יכולתם של שחקנים חדשים להיכנס לתחום. להערכת פנינסולה האסדרה כאמור 
ע לטובה על תביא לחיזוק המוניטין של כלל שוק האשראי החוץ בנקאי, וכן עשויה להשפי

 הגופים הגדולים הפועלים בתחום ובכלל זה על פעילות פנינסולה. 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 11.1.3.

לפרטים ראה סעיף 11.13 להלן.  

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 11.1.4.

להערכת פנינסולה, המצב הפיננסי במשק הישראלי, המתאפיין בין היתר בהגברת דרישות 
הרגולציה החלות על תאגידים בנקאיים ביחס להלימות הון ותנאי האשראי המסחריים הקיימים 
במשק, יגביר את הצורך במציאת מקורות מימון חוץ בנקאיים ובכך יגדיל את היקף הפעילות 
בתחום מתן האשראי החוץ בנקאי לחברות קטנות ובינוניות בישראל. מגבלות הלימות ההון 
של המערכת הבנקאית וכן התפתחות ענף המימון החוץ בנקאי ושיפור תדמיתו בקרב לקוחות 
פוטנציאליים, מובילים לקוחות קיימים ופוטנציאליים לפנות לחברות העוסקות בתחום מתן 
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האשראי לחברות קטנות ובינוניות וביניהן לפנינסולה ומביאים להגדלת היקף הפעילות בתחום. 
כפועל יוצא, השירות שניתן ללקוחות הולך ומשתפר והמרווחים בענף הולכים ומצטמצמים. 
שיפור תדמיתו של ענף האשראי החוץ בנקאי מהווה רכיב משמעותי באסטרטגיית הצמיחה של 
פנינסולה. פנינסולה פועלת אל מול לקוחותיה בשקיפות מקסימאלית, יושר ושימוש במנגנוני 
פיקוח איכותיים. בעבר, פניה לאפיקי המימון החוץ בנקאי, כאלטרנטיבה למימון הבנקאי, 
נעשתה בעיקר על ידי חברות קטנות ובינוניות ולאחרונה ניכרת מגמה של פניה לאפיקי המימון 
החוץ בנקאי מצד חברות גדולות. יצוין, כי לא קיימת וודאות כי מגמה זו תימשך בעתיד, בעיקר 

בשל התפתחויות בחקיקה וברגולציה בתחום המימון החוץ בנקאי.  

 גורמי הצלחה קריטיים וחסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות 11.1.5.

על מנת שפנינסולה תגיע להיקף פעילות בו הרווח הגולמי מכסה את ההוצאות הקבועות ובכדי 
שתוכל להעניק שירותים ללקוחותיה, היא נדרשת להיות בעלת הון עצמי ויכולת לגייס אשראי 
חיצוני במינוף ובמחיר נוחים ותחרותיים. בנוסף, גורמים כגון ניהול מערך בחינת סיכונים, 
ניתוח אשראי,  פיזור סיכונים, הטמעת נהלי קליטת לקוחות, ביצוע בקרות, מוניטין,  זמינות 
ויעילות השירות תורמים להצלחת הפעילות בתחום. לפנינסולה, כחברה ציבורית יתרון ניכר 
על חלק ממתחריה בתחום הפעילות וזאת לאור יכולתה לגייס כספים בתוך פרק זמן קצר יחסית, 

באמצעות הנפקת ניירות ערך לציבור מכוח תשקיף מדף של פנינסולה.  

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות 11.1.6.

לאור כניסת חקיקה חדשה, ונכון למועד זה, חסם הכניסה העיקרי לתחום הפעילות הוא הצורך 
בקבלת רישיון מתאים על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), 
תשע"ו-2016.. כמו כן, חלות על פנינסולה הוראות שונות מכוח חוק איסור הלבנת הון והצווים 

לפיו וביניהן חובות דיווח, גילוי ורישום.  
הואיל ובין היתר האשראי שמעמידה פנינסולה ללקוחותיה הינו קצר טווח ותקופת גבייתו לרוב 

אינה עולה על מספר חודשים, אין להערכת הנהלתה חסמי יציאה משמעותיים בתחום פעילותה.  

 תחליפים לשירותים הניתנים במסגרת תחום הפעילות  11.1.7.

שירותים חלופיים לשירותי האשראי הניתנים על ידי פנינסולה, יכולים להינתן על ידי הבנקים, 
או על ידי נותני שירותי אשראי אחרים .  

 

 מוצרים ושירותים  11.2.
פנינסולה מספקת, פתרונות אשראי לחברות קטנות ובינוניות בישראל, למטרות שונות,  11.2.1.

כמפורט בסעיף 11.1 לעיל. כחלק מפעילותה בתחום הפעילות, פועלת פנינסולה גם מול חברות 
מימון אחרות (מנכי משנה) אשר פועלות בשווקים זהים או דומים לשווקים בהם פועלת 
פנינסולה, המפוזרות בכל רחבי הארץ ומממנות עסקאות קטנות יותר ובעלות פיזור גיאוגרפי 
רחב יותר, שאותן פנינסולה אינה נוהגת לבצע בעצמה בפעילותה השוטפת. בנוסף, כאמור לעיל, 
בעקבות הזכייה במכרז לבחירת מנהלים לקרנות השקעה בעסקים בינוניים, החלה פנינסולה 
להעניק שירותי ניהול לקרן העוסקת במתן אשראי לחברות קטנות ובינוניות בישראל ו/או 

בהשקעה בהון של חברות כאמור.  

  

33   פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים11.3.

 נתוני שנת 2016 במספרי ההשוואה מתייחסים לתקופה החל מהרבעון השלישי לשנת 2016 ועד ליום 31.12.2016, לאור איחוד פנינסולה 33

לדוחות החל מרבעון זה. 

לפרטים בדבר הכנסות ותוצאות המגזר, ראה דוחות כספיים וסעיף 1.3.1 לדוח הדירקטוריון.  
להלן סכום ושיעור הכנסות הקבוצה ממגזר אשראי חוץ בנקאי ביחס להכנסות בדוח הכספים המאוחד 

בשנים 2016-2018: 
 

2018 2017  2016  

הכנסות 
במיליוני 
ש"ח  

שיעור 
מהכנסות  

הכנסות 
במיליוני 
ש"ח  

שיעור 
מהכנסות  

הכנסות 
במיליוני 
ש"ח  

שיעור 
מהכנסות  

61 6.85% 56 6.41% 26 3.35% 
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 לקוחות  11.4.
 לקוחותיה של פנינסולה מורכבים ברובם מחברות קטנות ובינוניות בישראל המאוגדים 11.4.1.

כחברות, שותפויות, אגודות שיתופיות ועוסקים מורשים, אשר מחזור ההכנסות השנתי שלהם 
נע, על פי רוב, בין 10 מיליון ש"ח עד 500 מיליון ש"ח (בקירוב). בנוסף, בין הלקוחות מצויות גם 
חברות גדולות. מרבית לקוחותיה של פנינסולה הינם מענפי המימון והפיננסיים, בניה וקבלנות 
משנה, מפעלים ותעשייה, מזון וחקלאות, הובלה ותחבורה, יבוא ומסחר, אלקטרוניקה, 
טכנולוגיה ותשתיות. ככל שפיזור תיק החייבים ותיק הלקוחות גדול יותר, כך תיק האשראי 
יציב יותר וההשפעה של אי פירעון חוב על ידי מושך בודד קטנה יותר על התיק בכללותו ולא 
פוגעת ברווחיותה. היקף האשראי שהעמידה פנינסולה ליום 31 בדצמבר 2018 עומד על כ- 734 
מיליון ש"ח. סך העסקאות שבוצעו ע"י פנינסולה בשנת 2018 עמד על כ- 2.85 מיליארד ש"ח. 

ניהול סיכוני אשראי - פנינסולה מנהלת מערך בחינת סיכוני אשראי באופן שוטף המורכב  11.4.2.
מוועדת אשראי ומצוות מנוסה ומיומן, על מנת להקטין את הסיכונים הכרוכים בפעילותה. 
במסגרת זו מבוצעים הקפדה על פיזור סיכונים בתיק האשראי, בדיקות קפדניות של הלקוחות, 
של המושכים ושל הבטוחות, לפי העניין, ובקרות שוטפות של תיק האשראי. כמו כן, אחת לשנה 
מתכנס דירקטוריון פנינסולה על מנת לדון במדיניות האשראי שלה. טרם קבלת לקוח, נהוג 
לבצע בדיקות מקדימות ומול לקוחות קיימים מתבצעות בחינות תקופתיות על מנת לזהות 
שינויים ברמת הסיכון אצלם ואצל חייבים של לקוחות אלה. יצוין, כי על אף הבדיקות שנעשות 
אין ביטחון כי פנינסולה לא תיתקל לעיתים בקושי לגבות את הממסרים הדחויים שהועברו או 
הוסבו לה. התנאים המסחריים של ההתקשרות עם הלקוחות נגזרים ממספר קריטריונים כגון; 
משך תקופת האשראי, תקופת ההיכרות של פנינסולה עם הלקוח והיקף פעילותו מולה, רמת 
הבטוחות המועמדות על ידי הלקוח ואיתנותו הפיננסית. צמצום הסיכונים הינו חלק מהותי 
מפעילות פנינסולה ומהווה את ליבת פעילותה. ניהול הסיכונים מתבצע באמצעות נהלים 
מקיפים לביצוע בדיקות נאותות הן ללקוחות והן למושכים, בהתאם לגודל העסקה ומאפייניה. 
הנהלים כוללים בדיקה וקליטה של לקוח חדש, בדיקת המושך ו/או הלקוח, בחינת הממסר 
ותנאיו, זיהוי לקוח חדש בהתאם להוראות הדין, בטוחות, קביעת תנאי ההתקשרות, בקרת 
לקוחות, בקרת תיק האשראי, בקרת ביטוח האשראי וביצוע פעולות גבייה במצבים של קושי 
בפירעון. פנינסולה מבוטחת בפוליסת ביטוח אשראי המבטחת את פעילותן של חברות הבת 

שלה.  

 המחאות לגביהו  פיזור תיק לקוחות 11.4.3.
הטבלאות שלהלן מפלחות את חלקם של עשרת הלקוחות והמושכים הגדולים ביותר של 
פנינסולה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, באחוזים מיתרת לקוחות והמחאות 
לגביה, ברוטו, המופיעה בדוחות הכספיים. יצוין, כי יתרה של לקוח בודד, המובטחת בממסרים 
דחויים, יכולה להיות מורכבת מממסרים של כמה מושכים וכן כי יתרה של מושך בודד יכולה 

להיות מורכבת מממסרים שהובאו על ידי מספר לקוחות.  
 

להלן טבלת פיזור עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר ליום 31 בדצמבר 2018 
 (נתוני ברוטו מתוך תיק האשראי של פנינסולה): 

  שיעור מתיק האשראי  מושך  שיעור מתיק האשראי  לקוח

1 8.27% 1  2.75%
2 7.30% 2  2.01%
3 7.08% 3  1.98%
4 6.90% 4  1.62%
5 6.17% 5   1.56%
6 4.85% 6  1.54%
7 4.27% 7  1.54%
8 4.04% 8  1.37%
9 3.64% 9  1.01%
10 3.60% 10  1.00% 
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להלן התפלגות יתרות לקוחות, מסך לקוחות והמחאות לגביה ברוטו, לפי ענף פעילות לתקופה 
שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018: 

  שיעורר  מסךך  תיקק  הלקוחותת ענףף  הפעילותת

 53.48% מימון ופיננסים

12.75% מפעלים ותעשיה 

7.61% מזון וחקלאות 

5.54% בניה וקבלנות משנה 

4.88% הובלה ותחבורה 

4.26% יבוא ומסחר 

3.79% תשתיות  

1.04% אנרגיה כימיקלים ודלק 

1.44%  אלקטרוניקה וטכנולוגיה

0.09% ביגוד והנעלה 

2.55% שירותים 

2.11% אחר 

0.46%  חשמל

1100.0%%  סהה"ככ  
 

 מח"מ תיק הלקוחות –פילוח לפי זמני פירעון  11.4.4.
מח"מ תיק אשראי ללקוחות – לפי זמני פירעון נכון ליום 31 בדצמבר 2018:   

אחוז  מצטבר  מיתרת  התיק   אחוז  נפרע  מיתרת  התיק  ימים  לפירעון  *
0-30 31% 30% 
31-60 30% 61% 
61-90 16% 77% 
91-120 7% 84% 
121-150 4% 88% 
151-180 2% 90% 
181-365 5% 95% 
365> ** 5%100% 

 כ- 84% מתיק האשראי נפרע בטווח של עד 120 יום. 
ימים לפירעון – מספר הימים שנותרו ממועד הדוח, דהיינו 31 בדצמבר 2018, ועד המועד * 

החוזי לפירעון החוב. 
האחוזים בטבלה שלעיל מוצגים בעיגול לאחוזים שלמים. האחוז המדויק המתאר את היתרה ** 

שמעל שנה, הינו 5.5% מיתרת הלקוחות.  
 

  שיווק ומכירות 11.5.
פנינסולה פועלת במספר דרכים כדי להגדיל את מאגר לקוחותיה ולשמור על המאגר הקיים וזאת בין 
היתר באמצעות  פניה ישירה ללקוחות פוטנציאליים, אשר לפי בחינת פנינסולה זקוקים לשירותיה, 
שיווק, הפניה מלקוחות קיימים וממתווכים פיננסיים לרבות חברות מימון אחרות ויועצים עסקיים של 
הלקוחות המכירים את פנינסולה ופועלה. כמו כן, לפנינסולה מחלקת מכירות שבאחריותה, בין היתר, 
גיוס לקוחות חדשים, פיתוח אפיקים עסקיים חדשים בשווקים נוספים ואיתור ויצירת קשר ישיר עם 

לקוחות פוטנציאליים ופניה ללקוחות קיימים.  
 

 תחרות 11.6.
התחרות בתחום הפעילות נסבה סביב מספר פרמטרים מרכזיים: מוניטין, היקף האשראי הניתן ללקוח, 
זמינות השירות, התנאים המסחריים ויחס אישי. למיטב ידיעת פנינסולה, מתחריה העיקריים הינם 
שמונת קבוצות הבנקים המסחריים המקומיים הגדולים וכן החברות הגדולות שעוסקות בתחום הפעילות 
שלה שבהן, למשל, נמנות קבוצת אחים נאוי בע"מ, אמפא קפיטל בע"מ, אופל בלאנס בע"מ וחברות 
כרטיסי האשראי. בנוסף, פועלות בתחום הפעילות גם חברות קטנות ובינוניות נוספות בסדרי גודל 
ובהיקפי פעילות נמוכים יותר שמהוות תחרות פחותה היות והן מתקשות להתחרות בתנאי ובהיקף 
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האשראי שהשחקנים הגדולים בתחום מסוגלים להעניק ללקוחותיהם, בין היתר בשל עלויות המימון 
הגבוהות שלהן. הואיל ואין לפנינסולה גישה לנתוני רוב החברות העוסקות בענף האשראי, אין ביכולתה 
לכמת באופן מדויק את חלקה בתחום הפעילות, אולם להערכתה היקף פעילותם של הבנקים וחברות 
כרטיסי האשראי בתחום הפעילות גדול משמעותית מהיקף פעילותה. יצוין, כי בשל נגישותה הרחבה של 
פנינסולה למקורות אשראי זולים יחסית, ביכולתה להציע ללקוחותיה תנאים מסחריים אטרקטיביים 

ביחס לשוק.  
 

 עונתיות  11.7.
תחום הפעילות איננו מאופיין בעונתיות המשפיעה על היקף פעילות פנינסולה בצורה ניכרת. 

 

 נכסים בלתי מוחשיים  11.8.
ליום 31.12.2018 יתרת הנכסים הבלתי מוחשיים והמוניטין המיוחסים למגזר אשראי חוץ בנקאי מסתכמת 

ל-48.4 מיליון ש"ח. 
 

 הון אנושי 11.9.
, מתוכם 6 עובדי הנהלה, 10 עובדי כספים וניהול סיכוני 34ליום 31.12.2018 הועסקו במגזר זה 30 עובדים

אשראי, 8 עובדי שיווק ומכירות ו- 6 עובדי שירות לקוחות. 

 מספר העובדים מחושב לפי תקנים.34

, מתוכם 4 עובדי הנהלה, 7 עובדי כספים וניהול סיכוני 35ליום 31.12.2017 הועסקו במגזר זה 23 עובדים
 אשראי, 6 עובדי שיווק ומכירות ו- 6 עובדי שירות לקוחות. 

עובדי המגזר הינם בעלי ניסיון ומומחיות בתחומם. פנינסולה רואה בהון האנושי משאב חשוב ומשקיעה 
משאבים ניהוליים וכספיים בהכשרת עובדים ובשמירה על ההון האנושי. לפנינסולה תכנית אופציות 

לעובדים, יועצים, נותני שירותים ונושאי משרה.   
מנכ"ל פנינסולה- הסכם ההעסקה עם מנכ"ל פנינסולה, אשר למועד הדוח נמנה על בעלי השליטה 
בפנינסולה ומכהן בה כדירקטור, קובע, בין היתר, הוראות בדבר שכר חודשי, זכאות למענק שנתי ומענק 
מיוחד, בכפוף לעמידתו ביעדים ובהתאם למדיניות התגמול ותנאים נלווים. הסכם ההעסקה ניתן לביטול, 
על ידי המנכ"ל תוך מתן הודעה מוקדמת של 120 יום ועל ידי החברה תוך מתן הודעה מוקדמת של 9 

חודשים.  
בחודש אוקטובר 2017 אישרה האסיפה הכללית של פנינסולה מדיניות תגמול לנושאי המשרה. עוד 
אישרה האסיפה הכללית הענקת אופציות לנושאי משרה. בחודש ינואר 2018 הוקצו 1,375,000 אופציות 
לעובדים ולנושאי משרה בפנינסולה אשר יבשילו על פני ארבע שנים. בחודש אוגוסט 2018 אישרו ועדת 
התגמול ודירקטוריון פנינסולה להקצות לנושא משרה בכירה, ללא תמורה, 1,000,000 אופציות לא 

סחירות הניתנות למימוש לעד 1,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כ"א של פנינסולה.  
 

 מספר העובדים מחושב לפי תקנים. 35

הון חוזר 11.10. 
נכון ליום 31 בדצמבר 2018, ההון החוזר של פנינסולה עומד על כ- 243 מיליון ש"ח.  

 

מימון ואשראי 11.11. 
נכון למועד הדוח פעילות פנינסולה ממומנת באמצעות הון עצמי, העמדת מסגרת אשראי, הלוואות 
מבנקים בישראל,  מהתמורה בגין אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') שהנפיקה פנינסולה לציבור וכן מניירות 
ערך מסחריים (סדרה 1), לא סחירים, אשר גייסה מגופים מוסדיים באמצעות הנפקה פרטית. נכון ליום 
31.12.2018, לפנינסולה קווי אשראי מארבעה בנקים בישראל בסך כולל של כ- 520 מיליון ש"ח למימון 
פעילותה השוטפת. כל ההלוואות הנלקחות מבנקים בישראל הינן הלוואות לטווח קצר. נכון ליום 31 
בדצמבר 2018 האשראי המנוצל של פנינסולה מתאגידיים בנקאיים הינו בשיעור ריבית ממוצע בגובה 

פריים מינוס 0.23%. 
כמו כן, פנינסולה ביצעה הנפקת אגרות חוב (סדרות א' ו-ב') ומניות לציבור, מכוח תשקיף המדף הישן 
שלה אשר תוקפו פקע בחודש ינואר 2019 וכן הנפקה פרטית לגופים מוסדיים של ניירות ערך מסחריים 
(סדרה 1). יצוין, כי הנפקת אג"ח ותעודות התחייבות כפופה לעמידה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-

1981  שמחייב את דירוג האג"ח.  
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במסגרת מכרז לציבור שהתקיים ביום 6.4.2017 הנפיקה פנינסולה כ- 224.5 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב 
(סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 1.4% ואינן 
צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו. לפרטים נוספים אודות הנפקת אג"ח ראה באור 20(ד) לדוחות 

הכספיים. 
במסגרת מכרז לציבור שהתקיים ביום 12.6.2017 הנפיקה פנינסולה 10,200,000 מניות רגילות, רשומות 
על שם, בנות 0.1 ש"ח ע.נ כ"א של פנינסולה. המניות הונפקו במחיר המשקף מחיר של 245 אגורות למניה 
ובסך הכל תמורה ברוטו של כ- 25 מיליון ש"ח. במסגרת ההנפקה רכשה החברה 4,657,000 מניות בתמורה 
כוללת של כ-11.4 מיליון ש"ח. על פי דוח הצעת מדף אשר פורסם על ידי פנינסולה ביום 23.4.2018 
הנפיקה פנינסולה 100,188,000 אגרות חוב (סדרה ב') בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א, הנושאות ריבית שנתית 
קבועה בשיעור של 1.5% ואינן צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו, בתמורה לכ- 98.7 מיליון ש"ח (ברוטו), 

דהיינו בניכיון של 1.5%. לפרטים נוספים אודות הנפקת אג"ח ראה ביאור 20(ד) לדוחות הכספיים. 
ביום 28.11.2019 אישר דירקטוריון פנינסולה את התקשרותה עם משקיעים מסווגים בהסכמים להנפקה 
פרטית של 125 מיליון ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) לא סחירים הנושאים ריבית שנתית 
בשיעור ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 0.85% וייפרעו בתום שנה ממועד הנפקתם (התקופה 

ניתנת להארכה).  
נכון ליום 31.12.2018 עומדת פנינסולה במגבלות המוטלות עליה מכוח ההלוואות השונות שהועמדו לה 
על ידי תאגידים בנקאיים בישראל וכן במגבלות המוטלות עליה מכוח אגרות החוב שהנפיקה.  פנינסולה 
בוחנת מעת לעת התקשרויות לקבלת מסגרות אשראי נוספות, לצורך שמירה על גמישות תפעולית 
ומימונית שוטפת. נכון ליום 31 בדצמבר 2018 לפנינסולה יתרת אשראי של כ- 238,054 אלפי ש"ח בגין 
אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') שהנפיקה (נטו, בניכוי עלויות הנפקה). נכון למועד הדוח, פנינסולה ואגרות 
החוב (סדרות א' ו-ב') של פנינסולה מדורגות על ידי מעלות s&p בדירוג ilA עם אופק יציב.  ניירות ערך 

 .ilA-1 בדירוג s&p מסחריים (סדרה 1) של פנינסולה מדורגים על ידי מעלות
 

מיסוי 11.12. 
חוקי המס החלים על החברות במגזר - על החברות במגזר חלות הוראות פקודת מס הכנסה. לפרטים 

ראה באור 30 לדוחות הכספיים. 

לפנינסולה שומות מס סופיות עד וכולל שנת 2013. 
 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  11.13.
 פנינסולה פועלת בתחום מתן האשראי לחברות קטנות ובינוניות בישראל, בהתאם לרישיונות 11.13.1.

למתן אשראי שקיבלה מכוח חוק הפיקוח, אשר מסדיר את פעילות פנינסולה בתחום הפעילות 
וכן על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הוןן") והצווים מכוחו, 
חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, וכן, בין היתר, בהתאם להוראות הכלליות שנקבעו 
בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 (להלן: "חוק איסור מימון טרור") ובהתאם לתיקון 
לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות") ופקודות השטרות (נוסח חדש). 

בנוסף, הסדרות רגולטוריות נוספות צפויות להשפיע על פעילותה של פנינסולה. 

 חוק הבנקאות - ביום 1 בדצמבר 2015, נכנס לתוקפו תיקון לחוק הבנקאות המאפשר לתאגיד 11.13.2.
שאינו תאגיד בנקאי, להנפיק תעודות התחייבות (כהגדרתן בסעיף 35א לחוק ניירות ערך) 
החייבות בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ולעסוק במתן אשראי כאחת, בכפוף לעמידה 
בתנאים שנקבעו בחוק. נכון למועד הדוח וביחס לאגרות החוב (סדרה א') של פנינסולה, עומדת 
פנינסולה בכל הוראות חוק הבנקאות הרלוונטיות. בחודש יולי 2018 פורסמו ברשומות תקנות 
הבנקאות (רישוי) (הגדלת התקרה לפי סעיף 21(ב)(8)(א) לחוק), התשע"ח, 2018 (בסעיף זה: 
"התקנות"). בהתאם להוראת התקנות הוגדלה תקרת הגיוס של סך הערך הנקוב של תעודות 
התחייבות שמנפיק לציבור, תאגיד העוסק במתן אשראי ואיננו תאגיד בנקאי, משני מיליארד 
וחצי ש"ח, לחמישה מיליארד ש"ח (מבלי להביא בחשבון ערך נקוב של תעודות התחייבות 

שנפרעו במלואן או באופן יחסי). 

החוק לצמצום השימוש במזומן - בחודש במרץ 2018 אשרה הכנסת את החוק לצמצום השימוש  11.13.3.
במזומן, התשע"ח- 2018 ("החוק לצמצום המזומן"). המגבלות בחוק על שימוש במזומן נכנסו 
לתוקף ביום 1.1.2019 והמגבלות על שימוש בשיקים ייכנסו לתוקף ביום 1.7.2019. בהתאם לחוק, 
יוגבל, בין היתר, השימוש במזומן מסכומים מסוימים וכן יחולו מגבלות שונות לעניין שימוש 
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בשיקים ופירעונם. להערכת פנינסולה למהלך הרגולטורי להקטנת השימוש במזומן לא עשויות 
להיות השפעות מהויות על פעילותה ותוצאותיה.   

 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"וו-2016– החוק  קובע 11.13.4.
דרישות רישיון לעסקים במתן שירותים פיננסיים, הגבלות על ניהול העסקים בתחום וחובות 
דיווח שיחולו על העסקים. לפנינסולה ולחברות הבנות שלה רישיונות מורחבים למתן אשראי 
שהתקבלו מאת המפקח בהתאם לחוק. כמו כן, לפנינסולה וחברות הבנות שלה אישור היתר 

שליטה בנותן שירותי אשראי, עבור בעלי השליטה הנוכחיים בה.  

 חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 - החוק ככלל חל על לווים שאינם תאגידים 11.13.5.
ובעיקרו קובע את שיעור הריבית המקסימלית על הלוואות ליחידים. חוק זה יחול על חלק 
מצומצם של פעילות פנינסולה. ביום 18.7.2017 אושר תיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ-
בנקאיות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017 ("התיקון ה-5"), אשר נועד להגן על הצרכנים בשוק 
האשראי ולהגביר את התחרות בשוק זה באמצעות קביעת תקרת ריבית מקסימלית על הלוואות 
ליחידים, חובות גילוי על המלווים וכן סנקציות מנהליות ופליליות. התיקון ה-5 לחוק אינו חל 
על הלוואות לתאגידים, על הלוואות ללא ריבית או על הלוואות בין קרובי משפחה. בחודש 
אוגוסט 2018 פורסם תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 5) (תיקון) (דחיית 
מועד התחילה), התשע"ח-2018 (בסעיף זה: "התיקון"). ביום 7.11.2018 אישרה מליאת הכנסת 
את התיקון. בהתאם להוראת התיקון נקבע כי מועד התחילה של התיקון לחוק הסדרת הלוואות 
חוץ בנקאיות, התשנ"ג–1993 יידחה בתשעה חודשים (קרי, לחודש אוגוסט 2019 וזאת חלף 
חודש נובמבר 2018). עם כניסת התיקון ה-5 לתוקף, ישונה גם שמו של החוק והוא ייקרא "חוק 

אשראי הוגן, התשע"ז-2017". 
להערכת פנינסולה בטווח הבינוני-ארוך לחוק הסדרת הלוואות חוק בנקאיות, לחוק לצמצום 
השימוש במזומן ולחוק הפיקוח, תהיה (ביחד) השפעה חיובית על פנינסולה. הגדרת דרישות 
רגולטוריות תשפיע לרעה על חלק מהמתחרים וכתוצאה מכך עשוי נתח השוק של פנינסולה 

לגדול. 

 חוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו - החוק קבע הוראות למניעת הלבנת הון בישראל ומכוחו 11.13.6.
חלות על פנינסולה שתי חובות עיקריות: א. זיהוי, דיווח וניהול רישומים אודות עסקאות. ב. 
מינוי אחראי חובות התאגיד לפי סעיף 8 לחוק. בחודש ינואר 2018 אושר צו איסור הלבנת הון 
(חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), 
התשע"ח-2017 אשר נכנס לתוקפו בהדרגה בחודשים מרץ וספטמבר 2018 ומרחיב את החובות 

החלות על נותני שירותי אשראי לעניין החוק.  

 חוק חדלות פירעון - ביום 15.3.2018 פורסם ברשומות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 11.13.7.
התשע"ח, 2018 (להלן: "חוק חדלות פירעון") אשר יחול על הליכי חדלות פירעון שיחולו במועד 
בו יחלפו 18 חודשים ממועד פרסומו ברשומות. החוק כולל הוראות שונות השמות דגש על 
שיקום תאגידים וחייבים כערך מרכזי ומנגד הוראות שמטרתן להגדיל את שיעור החוב שייפרע 
לנושים והשאת ערך נכסי החייב תוך הקטנת הפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מחדלות 
הפירעון. להערכת פנינסולה, החוק עלול להגביל את יכולתה להיפרע מחייבים ולהגדיל את 
היקף הליכי חדלות הפירעון ועל כן להקטין את היקף שיעור ההחזר המתקבל מחייביה. אי לכך 
עלול לגדול שיעור ההפרשה של פנינסולה לחובות מסופקים כתלות בפרשנות בית המשפט 
לחוק. להערכת פנינסולה, בשים לב כי החוק צפוי להיכנס לתוקפו בחודש ספטמבר 2019 
השפעתו עליה אינה וודאית ויתכן כי בצד הפגיעה שעלולה להיגרם ליכולת הגבייה שלה, תשפר 
פנינסולה בתקופה האמורה את מנגנון הבדיקה והסינון של לקוחותיה באופן שיקטין את החשש 
מהצורך בפתיחת הליכי חדלות פירעון ואת ההשפעה הצפויה של החוק על יכולתה להיפרע 

מחייבים.  
הערכת פנינסולה ביחס לעידוד לו צפויה לזכות פעילות אשראי חוץ בנקאי מגורמי הרגולציה השונים 
בישראל כפי שהובאו לעיל והשפעת ההסדרה הרגולטורית על פעילות פנינסולה, הינן מידע צופה פני 
עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או 
להתממש באופן או במועדים שונים מכפי ציפיית פנינסולה וזאת כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת 
פנינסולה, ובין היתר ככל שהחלטות ממשלת ישראל וגורמי הרגולציה ודברי חקיקה של כנסת ישראל 
אשר עומדות למיטב ידיעת פנינסולה על הפרק, לא יאומצו או שתנאיהן יהיו שונים מאלו הידועים 

למועד זה. 
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 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה  11.14.
 ביום 31 בדצמבר, 2015, הודיעה פנינסולה, כי זכתה, ביחד עם צדדים שלישיים (השותף הכללי), 11.14.1.

במכרז לבחירת מנהלים לקרנות השקעה בעסקים בינוניים שפרסמה הסוכנות לחברות קטנות 
ובינוניות במשרד הכלכלה והתעשייה. בעקבות הזכייה במכרז, החלה פנינסולה, לעסוק במתן 
שירותי ניהול לקרנות השקעה באקוויטי ו/או מתן אשראי בעסקים קטנים ובינונים בישראל. 
בחודש ינואר 2016 הקימה פנינסולה, יחד עם צדדים שלישיים, חברה פרטית מוגבלת במניות 
בשם פנינסולה ניהול קרנות בע"מ, אשר משמשת כשותף הכללי בקרן (להלן: "השותף הכלליי") 
וכן בחודש פברואר 2016 הקימו שותפות מוגבלת בשם פנינסולה קרן צמיחה לעסקים בינוניים. 
נכון למועד זה, השלימה הקרן גיוס התחייבויות להשקעה בסך של כ- 450 מיליון ₪ (הסכום 
המירבי על פי תנאי המכרז). ההתחייבות כוללת בין השאר; התחייבות השקעה של הממשלה, 
התחייבות השקעה של השותף הכללי והתחייבות השקעה של קופות הגמל וקרנות הפנסיה 
שבניהולה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (חברה בת של החברה). ביום 6 בדצמבר 2015 אישרה 
האסיפה הכללית של פנינסולה תיקון להסכם המייסדים, אשר אפשר את השקעתה של מיטב 
דש גמל ופנסיה בע"מ בקרן המיועדת. הקרן החלה לפעול בסוף חודש מרץ 2016 והחל ממועד 
זה מספקת פנינסולה לחברת הניהול של הקרן שירותי ניהול בתמורה לדמי ניהול רבעוניים 
ודמי הצלחה . פנינסולה החלה להכיר בהכנסות מדמי ניהול החל מהרבעון השני של שנת 2016. 
בהתאם לתנאי המכרז, עוסקת הקרן בביצוע השקעות (אקוויטי ו/או מתן אשראי) בעסקים 
קטנים ובינוניים, בעלי מחזור פעילות של 10-130 מיליון ש"ח בשנה, שמרכז העסקים שלהם 

הוא בישראל ושאינם עוסקים בתחום הנד"לן ו/או בתחום הפיננסיים.  

 השקעה בפנינסולה  - החברה הינה בעלת השליטה בפנינסולה כהגדרת מונח זה בחוק ניירות 11.14.2.
ערך, התשכ"ח- 1968. ביום 13.8.2015 התקשרה החברה בהסכם השקעה בפנינסולה לפיו תרכוש 
החברה בדרך של הקצאה מניות בפנינסולה, אשר יהוו, לאחר הקצאתן, 20% מהון המניות 
המונפק והנפרע של פנינסולה וזאת בתמורה לסך של כ- 28.8 מיליון ש"ח (להלן: "עסקת 
ההשקעה"). ביום 13.10.2015 רכשה החברה 34% מהון המניות של פנינסולה וזאת במסגרת 
הקצאת מניות והצעת רכש (ראה הדיווחים המידיים של החברה מיום 13.08.2015 מס' אסמכתא 
2015-01-096618, מיום 12.10.2015 מס' אסמכתא 2015-01-132402 ומיום 13.10.2015 מס' 
אסמכתא 2015-01-133872, הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה). ביום 3.7.2016 השלימה החברה 
הצעת רכש מיוחדת (ראה דיווחים מידיים מיום 4.7.2016 מס' אסמכתא 2016-01-073621, מיום 
8.5.2016 מס' אסמכתא 2016-01-061351, ומיום 13.6.2016 מס' אסמכתא 2016-01-048744, 
הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה) ורכשה כ- 9,735,957 ממניות פנינסולה שהיוו 7.7% מהון 
המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של פנינסולה נכון ליום פרסום תוצאות הצעת 
הרכש המיוחדת, וזאת בתמורה לסך של כ- 14.6 מיליון ש"ח. בנוסף לרכישות המפורטות, רכשה 
החברה מניות נוספות של פנינסולה ולמועד הדוח מחזיקה מניות של פנינסולה, המהוות כ- 

 מהון המניות המונפק והנפרע של פנינסולה (53.79% בדילול מלא).  54.64%36

 בנוסף, נכון ליום 31.12.2018, חברות בנות של החברה מחזיקות (עבור לקוחותיהן) בכ- 0.23% מהונה המונפק של פנינסולה.36

 הסכם בעלי מניות -  ביום 3.7.2016 התקשרה החברה בהסכם בעלי מניות עם מר מיכה אבני 11.14.3.
המסדיר את החזקותיהם בפנינסולה (להלן: "הסכם בעלי המניות"). הסכם בעלי המניות מסדיר, 
בין היתר, את אופן ההצבעה של הצדדים ביחס למינוי דירקטורים, החלטות מהותיות אשר 
יחייבו אישור רוב מיוחד, החלטות אשר יחייבו התייעצות מוקדמת בין הצדדים וכן זכות למר 
אבני להצטרף למכירת מניות על ידי החברה בפנינסולה בנסיבות מסוימות (ראה דיווח מיידי 

מיום 4.7.2016 מס' אסמכתא 2016-01-073885, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה).  

 הסכמים עם בנקים - לפנינסולה הסכמים עם בנקים לקבלת קווי אשראי הקובעים התניות 11.14.4.
פיננסיות שונות.  

 הסכם ביטוח אשראי - פנינסולה התקשרה בהסכם ביטוח אשראי עם חברת AIG העולמית 11.14.5.
באמצעות חברת הבת שלה, לשם ביטוח חברות הבת של פנינסולה. הביטוח נעשה באמצעות 

פוליסת ביטוח אשראי.  
 

הליכים משפטיים  11.15. 
נכון למועד הדוח, לא מתנהלים הליכים משפטיים מהותיים כנגד פנינסולה והיא אינה צד להליכים 

משפטיים מהותיים.  
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דיון בגורמי סיכון 11.16. 

 לפרטים אודות גורמי סיכון החלים על כלל הקבוצה ומידת השפעתם על הקבוצה ראה סעיף 11.16.1.
13.13 להלן. להלן יפורטו גורמי סיכון ספציפיים למגזר אשראי חוץ בנקאי אשר להערכת 

פנינסולה עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה.  

 מימון חיצוני וסיכוני נזילות - הקטנת או ביטול הלוואות ומסגרות אשראי של פנינסולה 11.16.2.
מתאגידים בנקאיים, שינוי מהותי בתנאי פוליסת ביטוח האשראי וכן קשיים בהשגת מקורות 

מימון, עשויים לפגוע באופן משמעותי בהתפתחותה העסקית של פנינסולה ובהיקפי פעילותה.  

 שיקים חוזרים - במקרים בהם ישנו שיק חוזר שהיה אמור לשמש לפירעון האשראי נוצרות 11.16.3.
לפנינסולה עלויות גבייה וכן ישנו סיכוי קטן כי הליכי הגבייה לא יצלחו והחוב יהפוך לחוב 
אבוד. על מנת להקטין את הסיכון כאמור מחלקת ניהול האשראי של פנינסולה מבצעת בדיקות 

ביחס לכלל הלקוחות ו/או המושכים לפי העניין.  
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112. תחומי פעילות אחרים 

הקבוצה פועלת בתחומי פעילות נוספים (שאינם מהווים מגזר בר דיווח).  

להלן פירוט תחומי הפעילות הנוספים של החברה: 

 ייעוץ כלכלי, תיווך וייזום עסקאות  12.1.
בין יתר השירותים אותם מעניקה הקבוצה, החברה מעניקה (בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה) ייעוץ 

כלכלי, תיווך וייזום עסקאות לגופים שונים. 
 

 סוכנויות ביטוח  12.2.
 בשנים האחרונות חיזקה החברה את זרוע ההפצה של המוצרים הפנסיוניים, בין היתר, 12.2.1.

באמצעות רכישת סוכנויות ביטוח, הקמת סוכנויות ביטוח, חלקן בבעלות מלאה וחלקן בשיתוף 
פעולה עם בעלי מניות אחרים. למועד הדוח מחזיקה החברה בסוכנויות הביטוח הבאות:  

שיעור  החזקה  שם  סוכנות  ביטוח  

 60%סלע סוכנות לביטוח בע"מ 

 88% 37מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ

 88% 38רימונים סוכנות לביטוח בע"מ
 51% 39פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ

רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) 
 40בע"מ

51% 

 100% 41מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

 100%י.ק.ב סוכנויות לביטוח בע"מ 

 100% 42קריב סוכנויות לביטוח בע"מ
נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח 

 43פנסיוני בע"מ
59.3% 

 

_____________________________________________________________ 

                                                           
 בעל המניות הנוסף הנו מר רונן טוב – המחזיק ב-9% מניות רגילות בהחזקה רגילה ו-3% מניות רגילות בהחזקה בנאמנות. 37
 88% מהון המניות של רימונים סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "רימונים") מוחזק ע"י מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ (המוחזקת ע"י 38

 החברה ב-88%). יתרת מניות רימונים (12%) מוחזקות ע"י צד ג'.
  51% מהון המניות של פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ מוחזק ע"י רימונים. יתרת מניות פלס מוחזקות ע"י צד ג'.39
 51% מהון המניות של רימונים צפון סוכנות לביטוח בע"מ מוחזק ע"י רימונים. יתרת מניות רימונים צפון מוחזקות ע"י צד ג'.  40
 מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ הינה בין היתר זרוע השיווק והמכירות של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ וזאת מכח הסכם מיקור 41

חוץ שנחתם בין החברות למתן שירותי שיווק, מכירות, שימור ושירות לקוחות. לאור האמור תוצאותיה הכספיות של הסוכנות נכללות 
במגזר ניהול חיסכון לזמן בינוני וארוך.  

  קריב סוכנויות לביטוח בע"מ מוחזקת 100% על ידי י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ. 42
 59.3% מהון המניות של נוקס שיווק השקעות וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ מוחזקות על ידי החברה, והיתרה מוחזקת על ידי צד ג'. 43

בחלק מהסוכנויות מעמידה הקבוצה הלוואות בעלים לפי אבני דרך שנקבעו.  

אסטרטגיית הקבוצה בתחום זה הינה לחזק את זרועות ההפצה של הקבוצה מתוך מטרה לתת 
פתרונות מלאים ללקוחותיה בתחום הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי. סוכנויות הביטוח פועלות 

בסביבה תחרותית של סוכנויות ביטוח מתחרות, מנהלי הסדר ובתי השקעות.  

סוכנויות הביטוח מתקשרות עם לקוחות פרטיים ועסקיים בכל רחבי הארץ, למתן שירותים
פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים של מבחר בתי השקעות וחברות ביטוח ומספקות ללקוחותיהן

פתרונות והתאמת צרכים מלאה. 

 
 

הסוכנויות מעניקות שירותי תיווך והפצה באמצעות סוכני משנה עצמאיים, וכן עוסקות בתיווך 
לעניין ביטוח בתחום הביטוח הכללי והפנסיוני, ביטוח חיים, וביטוחים נוספים, מציעות 

פתרונות טכנולוגיים לסוכני ביטוח עצמאיים, וכן מעניקות שירותי שיווק השקעות. 

 רכישת שליטה ברימונים סוכנות לביטוח בע"מ - ביום 29.12.2015, ולאחר שנתקיימו התנאים 12.2.2.
המתלים, הושלמה עסקה אשר במסגרתה רכשה החברה, מיו-נט פיננסים והשקעות בע"מ (להלן: 
"יו-נט") וממר יעקב דהאן, באמצעות מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ, 88% מהון המניות של 



   

83 

רימונים סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "רימוניםם"). כמו כן, במסגרת העסקה רכשה רימונים את 
פעילות אר נט טכנולוגיות בע"מ (להלן: "אר-נט") אשר הייתה מצויה בבעלותם של מר דהאן 
ויו-נט. בבעלות אר נט, בין היתר, מערכות ופיתוחים טכנולוגיים לשימוש סוכני ביטוח בתחום 
הביטוח והחיסכון הפנסיוני. סך התמורה אותה שילמה החברה במסגרת העסקה הסתכמה לכ-

16.3 מיליון ש"ח. כמו כן, רימונים התקשרה בהסכם ניהול עם מר דהאן אשר יכהן כמנהל 

בסוכנות רימונים. בהמשך לאמור לעיל, ולאמור בסעיף 3.6.3 לדוח עדכון מידע לגבי עסקי 

התאגיד שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30.9.2016 ופורסם ביום 1.12.2016 (מס' 

אסמכתא: 2016-01-135316), דירקטוריון החברה אישר (ביום 27.4.2017) דחייה בשנה של 
התשלומים בהתאם להסכם בין סוכנות רימונים ובין מר דהאן המכהן כמנהל בסוכנות רימונים 

ומחזיק 12% מהון מניותיה, לפיו תשלם רימונים את עמלות נפרעים למר דהאן ב- 10 תשלומים 

רבעוניים זהים של 360 אלפי ₪ כל תשלום ובסך כולל של כ-3.6 מיליון ש"ח.  לפירוט נוסף 
ראה דיווח מיידי מיום 21.9.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-124077) אשר מצורף לדוח זה על דרך 

ההפניה. 

 רכישת י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ - ביום 31.7.2016 הושלמה עסקה לפיה החברה רכשה את 12.2.3.
מלוא המניות (100%) של י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ (להלן: "יקב") העוסקת בתחום הביטוח 
האלמנטרי וביטוחי החיים. בתמורה שילמה החברה עבור המניות הנרכשות סך של כ-8 מיליון 
ש"ח, וכן תשלומים רבעוניים למשך חמש שנים, החל ממועד השלמת העסקה, אשר נגזרים, 
בעיקרם, מההכנסות העתידיות של יקב בגין לקוחות עבר ובגין לקוחות חדשים. התשלומים 

הרבעוניים כאמור לא יפחתו מסך מצטבר של 20 מיליון ש"ח, בהתאם לתנאים ולמנגנון אשר 
נקבע בהסכם. מר קפלן ומר יעקובוביץ' (בעלי המניות הקודמים בסוכנות) יכהנו כמנכ"לים 
משותפים של יקב בהתאם להסכמים עימם. במסגרת ההסכם נקבעו הוראות ביחס לאי תחרות 
של מר קפלן ומר יעקובוביץ'. לפרטים נוספים אודות העסקה ראה דיווח מיידי מיום 28.6.2016 
(מס' אסמכתא:2016-01-068527) ומיום 31.7.2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-094228), הנכללים 
בדוח זה על דרך ההפניה. בשנת 2018 לאור הקושי באבחנה בין הכנסות מלקוחות עבר ללקוחות 
חדשים עודכן מנגנון התמורה העתידית ובין היתר נקבע מנגנון תשלום בהתאם להתמדה של 

המנהלים חלף חלק מהתשלומים בגין הכנסות עתידיות.  

 בנובמבר 2018 התקבלו רישיונות לשלוש סוכנויות ביטוח חדשות: נוקס שיווק השקעות 12.2.4.
וסוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (להלן: "נוקס"), רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע"מ 

(להלן: "רימונים צפון") ופלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ (להלן: "פלס").  

 ביום 4.2.2018 פרסמה רשות שוק ההון הבהרה לפיה גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה רק 12.2.5.
במקרה שבו ביצע סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק פנסיוני. ככל שלא מבוצע 
הליך שיווק פנסיוני, גוף מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה. להבהרה ישנה השפעה שלילית 
על הכנסות הסוכנויות שבבעלות מיטב דש (בעיקר על קריב שעיקר הכנסותיה היו מצירוף 

עמיתים ללא הליך שיווק פנסיוני ובפרט לקרן פנסיה ברירת מחדל).  

 בחודש פברואר 2019 פרסמה רשות שוק ההון תכנית רפורמה בביטוחי המשכנתאות וביטוחי 12.2.6.
החיים. במסגרת הרפורמה נקבע מנגנון החזר עמלות על ביטולי פוליסה על מנת להתמודד עם 
תופעת ביטולי הפוליסות הנובעת מהתמריצים שבקבלת עמלת מכירה חד פעמית (להלן: "עמלת 
היקף"), כך שביטול פוליסה בשנים הראשונות יוביל להחזר עמלת המכירה ששולמה על ידי 

חברת הביטוח. בשלב זה לא ניתן עדיין להעריך את מידת ההשפעה של הרפורמה על הכנסות 
הסוכנויות מעמלות בביטוחי המשכנתאות וביטוחי החיים, יחד עם זאת להערכת החברה 

הרפורמה עשויה להשפיע לרעה על היקף תזרים העמלות מפעילות זו.  

המידע האמור בדבר השפעת תכנית הרפורמה בביטוחי המשכנתאות ובביטוחי החיים הינו
מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכותיה של הנהלת החברה. הערכות אלה עשויות

להשתנות כתוצאה משינויים בשוק ההון או ברגולציה. 

 
 

 

 מכללה ללימודי שוק ההון 12.3.
החברה החזיקה במכללת מיטב דש בע"מ (להלן: "מכללת מיטב דש"), אשר עסקה בעריכת קורסים 
בתחומי שוק ההון. ביום 24.6.2018 נחתם הסכם בין החברה לחברת איי. אף. איי המכון הישראלי 
 ,IFI למכירת מלוא החזקות החברה במכללת מיטב דש לחברת ,("IFI להלן: "חברת) לפיננסים בע"מ
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בתמורה לסך שייגזר מהכנסות ברוטו והרווח הנקי של חברת IFI ושל המכללה לתקופה של 4 שנים, החל 
מיום 1.1.2019 כפי שנקבע בהסכם. ביום 31.7.2018, עם התקיימות התנאים המתלים להשלמתה, הושלמה 

העסקה כאמור. 

   

 הפצת קרנות זרות 12.4.
הקבוצה עוסקת באמצעות מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ (להלן: "שווקים גלובליים") בהפצת קרנות 
נאמנות זרות למשקיעים מוסדיים בישראל. נכון ליום 31.12.2018, בעלי המניות במיטב דש שווקים 
גלובליים בע"מ הינם החברה (כ-70%), אורן קפלן ייעוץ וניהול בע"מ (כ- 20%) אלטשולר שחם נאמנויות 

בע"מ לטובת עובד לשעבר (כ- 10%).  

בחודש נובמבר 2016, נכנס לתוקפו התיקון לחוק השקעות משותפות בנאמנות המסדיר את אופן הצעת 
יחידות השתתפות על ידי קרנות זרות למשקיעים פרטיים בישראל. בהתאם לתיקון, ההסדר יוצר תשתית 
משפטית המאפשרת למנהלי קרנות חוץ להציע יחידות לציבור בישראל. הסדר זה צפוי להוביל להגדלת 
התחרות בשוק קרנות הנאמנות בישראל, והנגשת בתי ההשקעות המובילים בעולם לציבור בישראל. 
החברה רואה בתיקון זה הזדמנות להרחבת פעילות שווקים גלובליים ובוחנת את האפשרות להשתלב 

בתחום זה. לפרטים נוספים אודות התיקון לחוק ראה סעיף 8.15.5 לעיל. 

 

  ניהול והשקעה בקרן השקעות 12.5.

פאגאיה שותפות מוגבלת Pagaya Fund By Meitav Dash L.P (להלן: "קרן פאגאיה") הינה שותפות 
מוגבלת המאוגדת באיי קיימן אשר החלה את פעילותה כקרן השקעות באפריל 2017. החברה עוסקת 
באמצעות השותף הכללי של קרן פאגאיה (מדפ קרנות הלוואות בע"מ ("מדפ") - חברה בשליטת מיטב 
דש השקעות בע"מ) בהפעלה וניהול של קרן ההשקעות. יתרת המניות במדפ מוחזקת על ידי פאגאיה 
השקעות ישראל בע"מ. הסכם המייסדים כולל הוראות בדבר אופן קבלת ההחלטות, מדיניות חלוקת 

רווחים והוראות בדבר זכות סירוב וזכות הצטרפות.  

קרן פאגאיה מתמקדת בהשקעה בהלוואות צרכניות עמית לעמית (P2P) בארה"ב בהתאם למודל חיתום 
שפותח על ידי חברת פאגאיה השקעות ישראל בע"מ.  

נכון למועד הדוח סך נכסי הקרן הינם כ- 77 מיליון דולר, מתוכם החברה השקיעה סך של כ-2.8 מיליון 
דולר כשותף מוגבל בקרן פאגאיה.  

בנוסף, בעלי שליטה ונושאי משרה בחברה השקיעו ועשויים להשקיע בפאגאיה כשותפים מוגבלים 
באותם התנאים כמו צדדים שלישיים. 

 

 ניהול והשקעה בקרן גידור 12.6.
לוטם לונג שורט מבית מיטב דש LOTEM LONG SHORT L.P (להלן: "קרן לוטם") הינה שותפות 
מוגבלת המאוגדת באיי קיימן אשר החלה את פעילותה כקרן בינואר 2019. החברה עוסקת באמצעות 
השותף הכללי של קרן לוטם (מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ (להלן: "חצבים") - חברה בשליטת 
החברה המחזיקה 60% במניותיה) בהפעלה וניהול של קרן הגידור. יתרת המניות בחצבים (40%) מוחזקות 
על ידי חברות בבעלות מלאה של מנהלי ההשקעות בקרן. הסכם המייסדים כולל הוראות בדבר אופן 

קבלת ההחלטות, מדיניות חלוקת רווחים והוראות בדבר זכות הצטרפות כמקובל בהסכמים דומים.  

קרן לוטם מבצעת השקעות לונג באמצעות שילוב של מחקר אנליטי ויכולות מסחר ייחודיות תוך מקסום 
הסינרגיות ביניהם, שימוש באסטרטגיות גידור מתוחכמות וניצול הזדמנויות לטווחי זמן שונים בשווקי 

האג"ח, המניות, הנגזרים והמט"ח, כל זאת במטרה להשיג תשואה עודפת על השוק.  

נכון למועד הדוח סך נכסי הקרן הינם כ- 5 מיליוני ש"ח, אותם החברה השקיעה בינואר 2019 כשותף 
מוגבל בקרן לוטם.  

בנוסף, בעלי שליטה ונושאי משרה בחברה עשויים להשקיע בקרן לוטם כשותפים מוגבלים באותם 
התנאים כמו צדדים שלישיים. 

 

 מיטב דש הלוואות  12.7.
ביום 6.11.2016 רכשה החברה 80% מהון המניות של מיטב דש הלוואות בע"מ (לשעבר: "אי-לון פי2פי 
הלוואות 2012 בע"מ") (להלן: "מועד הרכישה" ו-"מיטב דש הלוואות" בהתאמה), בתמורה בסכום לא 
מהותי. החל מאותו מועד מחזיקה החברה במלוא הון המניות במיטב דש הלוואות. כמו כן, במסגרת 
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הרכישה נקבע כי יועברו לבעלי המניות המוכרים תשלומים נוספים, עד לשנת 2020, שנגזרים מרווחיות 
מיטב דש הלוואות  (ככל שיהיו כאלו) עד לסך של 10 מיליון ש"ח (עד מועד הדוח לא שולמו תשלומים 
כאמור). כמו כן, התחייבה החברה, בין היתר, לממן את פעילותה של מיטב דש הלוואות למשך תקופה 
נוספת ממועד הרכישה. מיטב דש הלוואות הינה פלטפורמת הלוואות אינטרנטית שמפגישה בין מלווים 
ללווים peer-to-peer ("P2PP"). בשנת 2018 העמידה מיטב דש הלוואות באמצעות הפלטפורמה 1,486 
הלוואות בסך של כ-36.4 מיליוני ש"ח, ובשנת 2017 העמידה מיטב דש הלוואות באמצעות הפלטפורמה 

1,380 הלוואות בסך כולל של כ-30.2 מיליוני ש"ח.  

לצד פעילות P2P הורחבה פעילותה של מיטב דש הלוואות באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית גם 
לפעילות מתן אשראי צרכני ממקורותיה העצמיים, ולרכישת תיקי הלוואות ממשקיעים אחרים 
בפלטפורמה ("שוק משני"). פעילות זו כאמור מבוצעת על ידי תאגיד ייעודי אספיסי הלוואות (שותפות 

מוגבלת) ("SPC"). לאחרונה הורחבה פעילות מתן האשראי באופן שה – SPC עוסק במתן אשראי מגובה 
בטוחות נדל"ן, ובשנת 2018 הוענק אשראי בסך של כ-5 מיליון ₪ בגין פעילות זו. כמו כן, במסגרת 

התרחבות פעילות מתן האשראי מבוצעים שיתופי פעולה עם חברות רכב ובתי עסק נוספים.  
פעילות מיטב דש הלוואות מושפעת מהמצב הכלכלי במשק. מחד, כשבמשק פוחת הצורך בדרישה 
למימון, צפויה האטה גם בפעילות מיטב דש הלוואות. מאידך, הרעה במצב הכלכלי יכולה לגרום לקושי 
בקרב גורמים רבים ליטול אשראי חדש בהיקפים גדולים מהמערכת הבנקאית, דבר המייצר בטווח הקצר, 
הזדמנות לגופים הפועלים בשוק האשראי החוץ בנקאי, כדוגמת מיטב דש הלוואות, להגדיל את היקף 
פעילותם. שיעור הריבית במשק משפיע על פעילות מיטב דש הלוואות, ומתבטא בשיעור הריבית או 
העמלה הנגבית מלקוחותיה. כמו כן, לשיעור הריבית במשק השלכות אודות אטרקטיביות בעבור 
משקיעים פוטנציאלים המבקשים להעמיד הלוואה כמלווים באמצעות פלטפורמת ההלוואות 
האינטרנטית. מיטב דש הלוואות מושפעת גם ממגבלות בענף הבנקאות בישראל, וצופה כי הגברת 

הרגולציה על תאגידים בנקאיים בישראל תביא להגדלת הביקוש לאשראי חוץ בנקאי.  
פעילותה של מיטב דש הלוואות כפופה להוראות דין שונות החלות עליה. בחודש יוני 2017 נכנס לתוקפו 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו – 2016 (להלן: "חוק שירותים 
פיננסיים") אשר חל על פעילות מיטב דש הלוואות בתחום מתן האשראי הצרכני החל מיום 1.6.2017. 
חוק שירותים פיננסיים קובע, בין היתר, את הצורך בקבלת רישיון לצורך עיסוק במתן אשראי, כמו גם, 
מגבלות אודות שליטה, החזקת אמצעי שליטה או העברת אמצעי שליטה בחברות בעלות רישיון כאמור. 
כמו כן, חוק שירותים פיננסיים קובע חובת הון עצמי מזערי, הגבלות לעניין התקשרות עם קטינים, כללי 
פרסום וסמכויות מנהליות שונות אשר הוקנו לממונה כדי לאפשר אכיפה יעילה של חוק שירותים 

פיננסיים.  
ביום 1.2.2018 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), (תיקון 
מס' 4), התשע"ז – 2017 (להלן: "התיקון"), אשר עוסק בהסדרת הפעילות של מתן אשראי חוץ בנקאי 
באמצעות פלטפורמה מקוונת המתווכת בין מלווים ללווים (להלן: "פלטפורמת P2P"). הוראות התיקון 
קובעות, בין היתר, חובת רישוי של פלטפורמות P2P, תנאים לקבלת רישיון, דרישות הון עצמי, הוראות 
לעניין ממשל תאגידי, הגבלות על אופן הפעילות, כללים לשמירת ענייני הלקוחות וכו'. ביום 24 ביולי 
2018 פרסמה רשות שוק ההון ביטוח וחסכון טיוטת חוזר בעניין השקעת כספים על ידי מפעיל מערכת 
לתיווך באשראי (פלטפורמת P2P) וצד קשור לו באמצעות המערכת (להלן: "טיוטת החוזר"). טיוטת החוזר 
מבקשת להסדיר את אופן הפעילות של פלטפורמת P2P במתן אשראי ממקורותיה או ממקורות צד 
הקשור אליה, תוך מניעת ניגודי עניינים אפשריים בתהליכי מתן הלוואה ללווים. טיוטת החוזר קובעת, 
בין היתר, מגבלה אודות היקף הקצאת הכספים ממקורות עצמיים (כספי נוסטרו) למימון הלוואה בודדת, 
כמו גם מגבלה אודות היקף הקצאת כספי הנוסטרו למימון כל ההלוואות שמועמדות באמצעות 
הפלטפורמה (מגבלת תיק ההלוואות הכולל). לאור מגבלות הקצאת כספי הנוסטרו שטיוטת החוזר מבקש 
להחיל מיטב דש הלוואות תשקול את המשך פעילותה בתחום ה – P2P על מנת לאפשר צמיחה מהותית 

של פעילות מתן האשראי. 

ביום 31.1.2018 אושר צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי 
למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ח-2017 (להלן: "הצו"), אשר נכנס לתוקפו בהדרגה, בחודשים 
מרץ וספטמבר 2018,  ואשר מרחיב את החובות החלות על נותני שירותי אשראי לעניין איסור הלבנת 
הון. הצו מטיל על נותני שירותי אשראי חובה לזהות ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, 
בהתקיים תנאים מסוימים, על העברות כספיות של אותם הלקוחות. כמו כן, ביום 23.1.2019 אישרה 
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של 
מפעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ט-2019 (להלן: "צו P2P"). הצו 
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ייכנס לתוקף בהדרגה, תוך חצי שנה ושנה מיום פרסומו, נכון למועד הדוח, טרם פורסם ברשומות צו 
  .P2P

לפרטים אודות תיקון מס' 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, ראה סעיף 11.13.5 לעיל. 

לפרטים אודות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ראה סעיף 11.13.7 לעיל. 

ביום 12.4.2016 פורסם חוק נתוני האשראי, תשע"ו - 2016 (להלן: "חוקק נתוני אשראי"), ואשר מטרתו 
לקבוע הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי למטרות הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת 
הנגישות לאשראי, צמצום ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים ויצירת בסיס מידע לא מזוהה 
שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו. חוק נתוני אשראי כולל הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי 
ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל (להלן: "המאגר") 
ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני אשראי, תוך 
שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה במידה 
העולה על הנדרש. לצד ההסדר הכולל לשיתוף בנתוני אשראי האמור לעיל, חוק זה נועד לקבוע הסדר 
לעניין איסוף, ניהול והחזקה, דרך עיסוק, של נתוני אשראי על יחידים בפעילותם כעוסקים בלבד, לשם 
מסירתם. בהתאם להודעה שפרסם בנק ישראל ביום 5.3.2019 בנק ישראל החל ביישום השלב האחרון 
של הקמת המערכת לשיתוף נתוני אשראי והתחלת הפעלתה, המתוכננת לאמצע חודש אפריל 2019. 
בהתאם לסעיף 3 לכללי נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ח – 2017, אשר הותקן מכח חוק נתוני 
אשראי, מיטב דש הלוואות כמו גם ה - SPC אינן עומדות בהגדרת מקור מוסמך החייב בהעברת מידע 
למאגר. כמו כן, מיטב דש הלוואות כמו גם ה - SPC אינן נמנות עם הגופים שזכאים לקבל את המידע 

המלא הקיים במאגר.   

מיטב דש הלוואות הגישה בקשה לקבלת רישיון למתן אשראי, בקשר עם פעילות מתן האשראי וכן בקשה 
לקבלת רישיון מורחב להפעלת מערכת לתיווך באשראי. בהתאם להוראות חוק שירותים פיננסיים 
והתיקון, מיטב דש הלוואות וה - SPC, רשאים להמשיך לעסוק בפעילות הטעונה רישוי כל עוד לא ניתנה 
החלטת המפקח בבקשות כאמור מאחר ותאגידים אלו הינם "עוסק ותיק", קרי, מי שעסק ערב יום כניסתו 
לתוקף של החוק ו/או התיקון בתחום פעילות הטעון רישוי מתן אשראי ו/או הפעלת מערכת לתיווך 

באשראי.    

למיטב ידיעת החברה, פעילות אשראי חוץ בנקאי לצרכנים זוכה לעידוד מטעם הרגולטורים השונים. 
להערכת החברה, עובדה זו תגביר את התחרות בשוק האשראי הצרכני, בשים לב לכך, החברה רואה 

בהשקעה בתחום זה פוטנציאל עסקי אשר עשוי לגוון את מקורות ההכנסה של החברה.  
הערכת החברה ביחס לעידוד לו צפויה לזכות פעילות האשראי החוץ בנקאי לצרכנים מגורמי הרגולציה 
השונים בישראל הינה מידע צופה פני עתיד. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן או 
במועדים שונים מכפי ציפיית החברה וזאת כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, ובין היתר ככל 
שהחלטות ממשלת ישראל וגורמי הרגולציה ודברי חקיקה של כנסת ישראל אשר עומדים למיטב ידיעת 

החברה על הפרק, לא יאומצו או שתנאיהם יהיו שונים מאלו הידועים למועד זה. 

על מנת שמיטב דש הלוואות תגיע להיקף פעילות בו הרווח הגולמי מכסה את ההוצאות הקבועות ובכדי 
שתוכל להעניק שירותים ללקוחותיה, היא נדרשת להיות בעלת יכולת לגייס אשראי חיצוני במינוף 
ובמחיר נוחים ותחרותיים. בנוסף, גורמים כגון ניהול מערך בחינת סיכונים, מוניטין וזמינות השירות 

תורמים להצלחת הפעילות בתחום. 
ניהול סיכוני אשראי - צמצום הסיכונים הינו חלק מהותי מפעילות מיטב דש הלוואות ומהווה את ליבת 
פעילותה. ניהול הסיכונים מתבצע באמצעות מודל חיתום ממוחשב המשלב נתונים דמוגרפיים ונתונים 

פיננסיים. 
תחרות – על מתחריה הבולטים של מיטב דש הלוואות בענף, בנוסף לבנקים המסחריים המקומיים 
וחברות כרטיסי האשראי, נמנים מימון ישיר ובנק ירושלים, ובתחום ה – P2P נמנים בלנדר, טריא ו –
BTB. התחרות בתחום הפעילות נסבה סביב מספר פרמטרים מרכזיים: מוניטין, היקף האשראי הניתן 

ללקוח, זמינות השירות, שיעור הריביות וגובה העמלות. 
ערבויות - החברה העניקה מספר ערבויות למספר משקיעים, אגב השקעתם בפלטפורמת ההלוואות של 
מיטב דש הלוואות. למועד הדוח, סכום הערבות הכולל שהועמד על ידי החברה הינו כ-3 מיליון ש"ח.  

הסכמים מהותיים - ביום 12.2.2017 התקשרו החברה ומיטב דש הלוואות בהסכם מסגרת אשראי, אשר 
במסגרתו תעמיד החברה למיטב דש הלוואות מסגרת אשראי בסכום כולל של עד 70 מיליון ש"ח. 
ההלוואות אשר יועמדו על ידי החברה למיטב דש הלוואות, במסגרת ההסכם כאמור, ישמשו את מיטב 
דש הלוואות כמקורות לצורך מתן הלוואות קמעונאיות. ליום 31.12.2018 עמדה יתרת הלוואות שהעניקה 

החברה למיטב דש הלוואות על סך של כ- 32 מיליון ₪.  
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 ניהול ההון העצמי של החברה 12.8.
לאור כניסתו לתוקף של תיקון 28, החל מהרבעון הרביעי בשנת 2018 מבוצעת פעילות ההשקעות 
העצמיות של החברה (נוסטרו) בחברה ובחברות בנות (שאינן מנהלות נכסים עבור לקוחות). במסגרת זו 
מושקעות יתרות כספיות בפיקדונות בבנקים, בקרנות נאמנות, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, לרבות 

בדרך של מכירה בחסר. 
ניהול הנוסטרו מתבצע בהפרדה מניהול השקעות עבור לקוחות על מנת למנוע חשש לניגוד עניינים. 
שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם משפיעים על הרווחיות מתיק ההשקעות העצמי (לפרטים אודות 
הגורמים העיקריים שעשויה להיות להם השפעה על תיק הנכסים העצמי ראה סעיף 6 לעיל). ניהול 
ההשקעות העצמיות מבוצע בכפוף למדיניות שנקבעת ומאושרת על ידי דירקטוריון החברה 
וועדותיו. נכון ליום 31.12.2018 לקבוצה תיק השקעות עצמי, מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 450 

מיליון ₪. לפרטים נוספים אודות תיק ניירות הערך של החברה ראה סעיף 2 לדוח הדירקטוריון. 
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113. מידע הנוגע לפעילות הקבוצה בכללותה 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 13.1.
עיקר הרכוש הקבוע של הקבוצה הינו: 

 שיפורים במושכר - בשנת 2014, בעקבות המעבר למגדל צ'מפיון בבני ברק החברה שיפצה את 13.1.1.
ששת הקומות אותן היא שוכרת במגדל. כמו כן, בוצעו שיפוצים בסניף הצפון של החברה 

באשדות יעקב. 

 מחשבים וציוד היקפי - לקבוצה מערכות מחשב ותקשורת מורכבות המאפשרות פעילות תקינה 13.1.2.
בבורסה ובהשקעות אותן מבצעת הקבוצה.  

 ריהוט וציוד משרדי - לקבוצה ריהוט וציוד משרדי במשרדי הקבוצה המשמשים לצורך פעילותה 13.1.3.
השוטפת. בעקבות מעבר משרדי הקבוצה למגדל צ'מפיון בבני ברק נרכש ריהוט וציוד משרדי 

חדש והופחת ריהוט וציוד משרדי בו לחברה אין שימוש.  

לפירוט העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של הקבוצה ליום 31.12.2018 ראה באור 12 לדוחות 

הכספיים. 
 

 נכסים בלתי מוחשיים 13.2.
החברה וחברות בקבוצת מיטב דש בעלות סימני מסחר שונים הרשומים כדין במאגר סימני המסחר של 
משרד המשפטים. החברה וחברות בקבוצה מגישות בהתאם לצורך, בקשות לאישור סימני מסחר נוספים, 
והכל בהתאם לפקודת סימני מסחר (נוסח חדש) תשל"ב-1972 ותקנות סימני המסחר, 1940. לפירוט 

בנושא נכסים בלתי מוחשיים ראה באור 13 לדוחות הכספיים. 

 

 הון אנושי 13.3.
הקבוצה רואה בהון האנושי משאב חשוב ולכן משקיעה משאבים רבים בשימור וגיוס כוח אדם איכותי 
בעל ניסיון וידע בתחומי פעילותה. כמו כן, משקיעה הקבוצה משאבים כספיים וניהוליים בהכשרת כוח 
האדם הקיים. למועד הדוח, בקבוצה 13 חברי הנהלה. לאור מבנה ההחזקות בקבוצה, לחברה חברות 

בנות בהן ממונים מנכ"ל ונושאי משרה רלוונטיים. 

להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה: 
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:44 ביום 31.12.2018 הועסקו בקבוצה 1,082 עובדים ונותני שירותים בהתאם לפירוט שלהלן13.3.1.

 מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים. 44

 

מטהה  
גמל 

ופנסיה 

ניהול  
תיקים 
וקרנות 

נאמנות  

קרנות סל 
חבר 

בורסה 
וברוקראז' 

אשראי 
חוץ 

בנקאי 

סוכנויות 
ביטוח 

פעילויות  
נוספות 

סה"כ 

 32 4 6 6 1 2 2 3 8הנהלה  
השקעות 

  /סוחרים 
10 17 43 45 39 - - 1 155 

תפעול 
ומטה  

108 213 22 18 32 10 42 13 458 

מכירות 
ושיווק  

9 122 34 13 12 8 45 3 246 

שירות 
 לקוחות 

- 146 - - 8 6 29 2 191 

 1,082 23 122 30 92 78 101 501 135 סה"כ  

 בנוסף, הועסקו בקבוצה כ-27 עובדים זמניים חלקם במשרות מלאות וחלקם במשרות חלקיות. 

 

31.12.2017 הועסקו בקבוצה 1,034 עובדים ונותני שירותים בהתאם לפירוט שלהלן 13.3.2. : 45 ביום

 מספר העובדים בסעיף זה מחושב לפי תקנים.45

 

 
גמל  מטה 

  ופנסיה 

ניהולל 
תיקים 
וקרנות 
 נאמנותת  

תעודות 
 סל 

חבר 
בורסה 

  וברוקראז'

אשראי 
חוץ 
 בנקאי

סוכנויות 
 ביטוח

 פעילויות 
 נוספות

סכום 
 כולל

 30 3 6 4 2 2 2 3 8 הנהלה
השקעות / 

 סוחרים
8 17 41 44 32 - - - 142 

תפעול 
 ומטה

99 205 24 16 21 7 45 10 427 

מכירות 
 ושיווק

9 116 18 18 6 6 49 9 231 

שירות 
 לקוחות

- 147 17 - 5 6 27 2 204 

  1,034  24  127  23  66  80  102  488  124 סה"כ

62 עובדים זמניים חלקם במשרות מלאות וחלקם במשרות חלקיות . - , הועסקו בקבוצה כ  בנוסף
 

 שינויים במצבת העובדים - בינואר 2017 יושם מיזוג איילון פנסיה וגמל עם מיטב דש גמל, אשר 13.3.3.
ההתארגנות לו החלה בסוף הרבעון האחרון של שנת 2016. עובדי איילון  פנסיה וגמל שהשתלבו 

בקבוצה הוצבו ביחידות התפעוליות הרלבנטיות במיטב דש גמל.  

במרץ 2017 הקימה החברה חטיבת לקוחות בראשות מר ערן ספרנוביץ. חטיבת הלקוחות הוקמה 
על מנת ליצור מבנה ממוקד לקוח. במסגרת זו אוחדו תחת החטיבה היחידות שעוסקות 
במכירות פנסיוניות, שירות הלקוחות ויחידת קשרי לקוחות בתחום ניהול התיקים והיחידה 
one stop  מונה כ- 300 עובדים. מטרת המהלך הינו מתן שירות ללקוחות הקבוצה במתכונת

shop ע"י אנשי מקצוע בעלי ידע רוחבי וזאת במטרה להתמודד עם התחרות שהתחזקה בתחום. 

במהלך שנת 2018 יצאה הקבוצה מעיסוק בתחום ההדרכה, ומכללת מיטב דש נמכרה לחברת 
IFI. במהלך שנה זו חל גידול מהותי בפעילות העסקית בתחום הברוקראז' הפרטי והמוסדי 
שהשתקף בגידול בכוח האדם במגזר זה (הן כתוצאה מרכישת הפעילות העסקית של בנק 

ירושלים בתחום זה והן כתוצאה מגידול אורגני).  

 

 הסכם קיבוצי ותנאי העסקה - ביום 13.8.2018 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה 13.3.4.
בהסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים הלאומית וועד העובדים. לפרטים נוספים ראה דיווח 

מיידי מיום 14.8.2018 (מס' אסמכתא 2018-01-076449), המובא בדוח זה על דרך ההפניה. 

86% מהעובדים המועסקים במיטב דש השקעות (המהווים את מרבית עובדי הקבוצה) מועסקים 
מכוח הסכם קיבוצי זה, שנחתם ל-4 שנים. שאר העובדים ממלאים תפקידים שהוגדרו 
כתפקידים המוחרגים מההסכם הקיבוצי. ההסכם הקיבוצי מגדיר היבטים מרכזיים ביחסי 
העבודה: תהליכי איוש מישרות וניוד עובדים, תהליכי סיום עבודה, תקציב העלאות שכר 
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והטבות בתחום הרווחה, מנגנונים ליישוב חילוקי דעות ועוד. חלק מסעיפי ההסכם עיגנו את 
המצב שהיה קיים טרם חתימת ההסכם, וחלקם הגדירו הטבות ותהליכים נוספים. עובדי החברה 
הממלאים תפקידים מוחרגים ועובדים המועסקים בחברות אחרות בקבוצה, כמו גם נותני 
השירותים, ממשיכים להיות מועסקים מכוח הסכמי העסקה אישיים או מכוח הסכמים למתן 
שירותים באמצעות חברות בבעלותם. ההסכמים כוללים את תנאי העסקתו/התקשרותו של כל 
עובד/נותן שירותים (תגמול ותנאים סוציאליים, לפי העניין) ובין היתר, עמלות, מענקים 

ותשלומים נוספים להם זכאי העובד/נותן השירותים.  

 הגבלות על פעילות עובדים, נושאי משרה וחברי ועדות השקעות - הוראות הדין המסדירות את 13.3.5.
פעילות הקבוצה בתחומים השונים ונהלי הקבוצה הפנימיים קובעים הגבלות שונות לעניין 
פעילות בניירות ערך של עובדים, דירקטורים וחברי ועדת השקעות בחברות הקבוצה 
בחשבונותיהם העצמיים. ההגבלות בעיקרן קובעות היכן יוחזק תיק ניירות הערך, את סוגי 

ניירות הערך שניתן לרכוש ואופן מתן הוראות לביצוע פעילות בניירות ערך.  

תכנית אופציות - החברה החליטה לאמץ תכנית אופציות רחבת היקף לעובדים ולמנהלים  .13.3.6
בקבוצה (למעט חברות שהוחרגו). כתבי האופציה מבשילים על פני חמש שנים, כאשר כל מנה 
תהיה ניתנת למימוש במשך 12 חודשים ממועד הבשלתה. מחיר המימוש הבסיסי של כתבי 
האופציה ביחס לעובדים נקבע על פי מחיר המניה הממוצע במהלך ימי המסחר האחרונים 
שלפני מועד החלטת דירקטוריון החברה. מחירי המימוש יותאמו בהתאם לתוכנית האופציות 
והסכמי ההקצאה. ההבשלה של כל מנה מכתבי האופציה לנושאי המשרה הבכירה בקבוצה 
תותנה בהשגת 50% מיעדי ה- EBITDA של החברה בשנה הקלנדארית שהסתיימה טרם מועד 

הזכאות. לפרטים אודות הקצאות כתבי האופציה ראה באור 33 לדוחות הכספיים.  

 ליום 20.3.2019 מצבת כתבי האופציה של החברה הינה:

 
 

יתרת כתבי האופציה 

94,563  דצמבר 2013 

839,709  ינואר 2014 

199,253 אוגוסט 2014  

 111,211 ינואר 2015 

144,647  יוני 2015 

83,923  ינואר 2016 

 289,609מאי 2016  

 155,353אוגוסט 2016  

4,388  ספטמבר 2016 

30,651  נובמבר 2016 

 17,500 נובמבר 2016  

 245,000 נובמבר 2017

2,215,807 סה"כ 

 
  נושאי משרה בכירה13.3.7.

  להלן יוצגו נושאי המשרה הבכירה בחברה למועד הדוח ותפקידם: 13.3.7.1.

תפקידד  שםם  

יו"ר הדירקטוריון  46אלי ברקת

דירקטור  47צבי סטפק

                                                           
 מר אלי ברקת הינו אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה.  46
  מר צבי סטפק הינו מבעלי השליטה בחברה.47



   

91 

  תפקידד  שםם

 סגן יו"ר דירקטוריון ואחראי פיתוח עסקי 48אבנר סטפק

 דירקטור חיצוני 49יעקב גולדמן

דירקטורית חיצונית  50רונית נועם

דירקטור אבי באשר 

 דירקטור 51אריה נחמיאס

 דירקטור אשר דן ינאי שליין

דירקטור  יהונתן אלכסנדר אסיא

דירקטור בלתי תלוי דוד ברוך 

מנכ"ל אילן רביב 

משנה למנכ"ל רונן טוב 

סמנכ"ל ויועצת משפטית ליאת כהן-דוד 

סמנכ"ל כספים  52עינת רום

סמנכ"ל מערכות מידע  גיל צבר

 סמנכ"ל חטיבת לקוחותערן ספרנוביץ 

סמנכ"ל שיווק ומכירות פיננסיות אסף עזרא 

 סמנכ"ל משאבי אנוש 53קרן דיקמן

סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים חגי אורן 

מבקר פנימי מאיר איליה 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל רפי ניב 
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב 

דש קרנות נאמנות בע"מ. 

                                                           
 מר אבנר סטפק הינו בנו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה. 48
 ביום 6.10.2016 אישרה האסיפה הכללית את מינויו של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) בת 49

שלוש שנים, החל מיום 12.9.2016. לפרטים ראה דיווח מיום 6.10.2016, מס' אסמכתא 2016-01-060843. 
 ביום 12.8.2018 אישרה האסיפה הכללית את מינויה של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת (שלישית) 50

בת שלוש שנים, החל מיום 14.8.2018. לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים מיום 4.7.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-060024) ומיום 
 12.8.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-075867). 

 מר אריה נחמיאס מכהן כסמנכ"ל כספים בקבוצת ברמ, וברמ פיננסים - מבעלי השליטה בחברה. 51
 רו"ח עינת רום החלה לכהן בחברה כסמנכ"ל כספים ביום 1.4.2017, וטרם המינוי כיהנה כחשבונאית ראשית בחברה, לפרטים נוספים 52

 ר' דיווח מיידי מיום 2.4.2017 מס' אסמכתא: 2017-01-035043, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 
את תפקידה   53 ביום 7.2.2019 סיימה גב' שלומית לוי את תפקידה בחברה כסמנכ"ל משאבי אנוש. ביום 10.2.2019 החלה גב' קרן דיקמן

בחברה כסמנכ"ל משאבי אנוש. 
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  תפקידד  שםם

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל איתן רותם 
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב 

דש ניהול תיקים בע"מ. 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל איל סגל 
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל תכלית 

מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ. 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל דוד אללוף 
השפעה מהותית על התאגיד: יו"ר 
דירקטוריון - תכלית מדדים ניהול קרנות 

נאמנות בע"מ. 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעלטדי לין 
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב

דש גמל ופנסיה בע"מ. 

 
 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל אושר טבול 
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב 

דש טרייד בע"מ 

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעלמיכה אבני 
השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל קבוצת

פנינסולה בע"מ.

 
 

54 

מנהל תחום דיגיטל - CDO (Chief Digital )עומר מילויצקי 
 .Officer

נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל  55גיא מני
השפעה מהותית על התאגיד: מנהל 

השקעות ראשי חסכון ארוך טווח 

 

                                                           
  להסכם בעלי מניות של החברה עם מר מיכה אבני המסדיר את החזקותיהם בפנינסולה, ראה סעיף 11.14.3 לעיל.54
 ביום 1.11.2018 מר גיא מני מונה למנהל השקעות ראשי חסכון ארוך טווח. 55

הדירקטורים המכהנים בחברה הינם בעלי כשירות מקצועית וביניהם, דירקטורים בעלי 
מיומנות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בעלי ניסיון עשיר בתחום שוק ההון. לפרטים 

אודות הדירקטורים בחברה ראה תקנה 26 לדוח פרטים נוספים.  

 ההנהלה הבכירה בחברה  13.3.8.
 מנכ"ל - לפרטים אודות הסכם העסקה עם המנכ"ל ואודות אישור האסיפה הכללית 13.3.8.1.

של החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אילן רביב כמנכ"ל החברה, לתקופה 
של שלוש שנים החל מיום 1.1.2017, ראה דיווח מיידי מיום 2.2.2017 מס' אסמכתא 
2017-01-012495, וכן דיווח מיידי מיום 14.3.2017 מס' אסמכתא 2017-01-024327, 

הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה, ובאור 23(א)(1)(ג) לדוחות הכספיים. 
יו"ר דירקטוריון פעיל - לפרטים אודות הסכם ניהול עם חברה בשליטת מר אלי  13.3.8.2.

ברקת ולפרטים אודות אישור האסיפה הכללית של החברה את הארכת ההתקשרות 
בהסכם הניהול לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016, ראה דיווח מיידי 
מיום 30.3.2016 מס' אסמכתא: 2016-01-019419, דיווח מיידי מיום 10.5.2016 מס' 

אסמכתא 2016-01-062572, וכן באור 23(א)(1)(ב) לדוחות הכספיים.  
התקשרות בהסכם ניהול עם מר צבי סטפק - לפרטים אודות הסכם ניהול עם חברה  13.3.8.3.

בשליטת מר צבי סטפק ולפרטים אודות אישור האסיפה הכללית של החברה את 
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הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול לתקופה של שלוש שנים החל מיום 19.3.2016, 
ראה דיווח מיידי מיום 30.3.2016 מס' אסמכתא: 2016-01-019419, דיווח מיידי מיום 
10.5.2016 מס' אסמכתא 2016-01-062572, וכן באור 23(א)(1)(א) לדוחות הכספיים.  

 התקשרות בהסכם ניהול עם מר אבנר סטפק - לפרטים אודות הסכם ניהול עם13.3.8.4.
חברה בשליטת מר אבנר סטפק ולפרטים אודות אישור האסיפה הכללית של בעלי
המניות של החברה את הארכת ההתקשרות בהסכם הניהול לתקופה של שלוש שנים

החל מיום 19.3.2016, ראה דיווח מיידי מיום 30.3.2016 מס' אסמכתא: -2016-01
019419, דיווח מיידי מיום 10.5.2016 מס' אסמכתא 2016-01-062572, וכן באור

23(א)(1)(א) לדוחות הכספיים.  

 
 
 

 

ביום 27.3.2019 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, המשך  13.3.8.5.
התקשרות בהסכמי ניהול עם חברות בשליטת מר אלי ברקת, מר צבי סטפק ומר 

אבנר סטפק בתנאים דומים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית. 

 מחקר - עבודת האנליזה וניתוח ההשקעה עבור תחומי הפעילות השונים של החברה נעשית על 13.3.9.
ידי מחלקת המחקר הפנימית הנמנית עם מטה החברה ומעניקה שירותי מחקר לחברות השונות 
בקבוצה (buy side). בנוסף, לחברת הברוקראז' קיימת מחלקת מחקר נפרדת המעניקה שירותי 

  .(sell side) אנליזה ומחקר ללקוחותיה וביניהם חברות הקבוצה

 מדיניות ותוכניות תגמול 13.3.10.
ביום 6.10.2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול לעניין תנאי  13.3.10.1.

כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה בהתאם להוראות חוק החברות (להלן: 
"מדיניותת התגמול"), וכן, מעבר לנדרש על פי דין, גם לעניין תנאי הכהונה והעסקה 
של נושאי המשרה הבכירה של החברה, אשר תהא בתוקף לתקופה של שלוש שנים, 
החל מיום 12.9.2016. מדיניות התגמול הינה רב שנתית וכוללת הוראות לעניין 
רכיבים קבועים ומשתנים בתגמול נושאי המשרה וליחס ביניהם, תוך קביעת 
פרמטרים, תנאי סף, טווחים ותקרות לרכיבי התגמול (בהתאם לביצועי החברה 
וביצועי נושאי המשרה). לפרטים נוספים בדבר אישור מדיניות התגמול ראה דיווח 
מיידי מיום 1.9.2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-116446), הנכלל בדוח זה על דרך 

ההפניה.  

 הקבוצה מעניקה תמריצים לעובדיה ולנותני השירותים שלה מעת לעת ובהתאם 13.3.10.2.
 לתוצאות הפעילות, כישורי המנהלים והעובדים ומידת תרומתם וניסיונם המקצועי. 

ביום 26.1.2014 אישר דירקטוריון החברה הקצאת כתבי אופציה, ללא תמורה,  13.3.10.3.
למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים של החברה ושל חברות בשליטתה (למעט 
חברות שהוחרגו), בכמות כוללת של עד 5,932,000 כתבי אופציה, רשומים על שם, 
לא סחירים, הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא56, לעד 5,932,000 מניות רגילות 
בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה בכפוף להתאמות. לפרטים נוספים ראה באור 

33(ב) לדוחות הכספיים.  

 הקצאת אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה בחברה - ביום 15.11.2017 אישר 13.3.10.4.
דירקטוריון החברה הקצאת 245,000 כתבי אופציה לא סחירים במסגרת הקצאה 

, לעד 245,000 מניות פרטית לא מהותית, הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא
רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, המהוות כ-0.36% מהון המניות המונפק 
והנפרע של החברה, ללא תמורה, לחברי דירקטוריון החברה (לרבות דירקטורים 
חיצוניים) שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. לכל דירקטור הוקצו 35,000 
כתבי אופציה. ביום 28.12.2017 אישרה האסיפה של החברה את הקצאת האופציות 
כאמור, וביום 22.1.2018 התקבל אישור הבורסה. לפרטים נוספים ראה דיווחים 
מיידיים מיום 22.11.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-103216, ומס' אסמכתא: -2017-01
103207) ומיום 28.12.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-119308) הנכללים בדוח זה על 

דרך ההפניה, וכן באור 33(ב) לדוחות הכספיים. 

56

                                                           
 כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בשיטה של "מימוש נטו" (Net Exercise), ובהתאם, בעת מימוש כתבי האופציה, לא יוקצו בפועל 56

לחברי דירקטוריון החברה מלוא המניות הנובעות מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה 
(לפרטים אודות שיטת ה"מימוש נטו" ראו המתאר אשר פורסם על ידי החברה ביום 25.6.2015 מס' אסמכתא 056994-01-2015). 
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 נכון ליום 20.3.2019 נמצאים 2,215,807 כתבי אופציה במחזור (אשר הוקצו ולא 13.3.10.5.
פקעו).  

 
הון חוזר  13.4. 

מרבית הכנסות הקבוצה הינן מניהול השקעות, והן נגבות באופן שוטף במהלך החודש או בסוף חודש. 
הכנסות מייעוץ נגבות לאחר מתן השירות. אשראי ספקים - בדרך כלל, הקבוצה נוהגת לשלם לספקיה 

בתנאי אשראי של שוטף בתוספת 30 עד 90 ימים.  

 

 השקעות 13.5.
 אדקו - אדקו טכנולוגיות 1993 בע"מ (להלן: "אדקוו") הייתה חברה פרטית כלולה, אשר בעלי 13.5.1.

המניות בה עד ליום 29.3.2017 היו החברה (49.4%) ומר בני קונסטנטין (50.6%), שכיהן כנשיא 
אדקו (וכממלא מקום מנכ"ל). ביום 4.1.2017 נחתם הסכם בין החברה ומר בני קונסטנטין לבין 
א.מ.ת. מיחשוב בע"מ (להלן: "א.מ.ת.") למכירת מלוא הון המניות (של החברה ושל מר בני 
קונסטנטין). ביום 29.3.2017 התקיימו התנאים המתלים לעסקה והעסקה הושלמה. סך התמורה 
שנתקבלה בגין החזקות החברה באדקו הסתכמה לכ- 13.2 מיליוני ש"ח. בעקבות המכירה רשמה 

החברה רווח לא מהותי בדוחותיה הכספיים.  

טרם מכירת מניות אדקו לא היוותה פעילותה של אדקו חלק מפעילויות הליבה של החברה, 
והיא שימשה כמפיצה וכנציגה של חברות מארה"ב, אירופה והמזרח הרחוק בשיווק תתי 
מערכות לתחום המחשוב התעשייתי והצבאי, והתמחתה במכירת מגוון רחב של מוצרי מדף של 
החברות אותן היא ייצגה וכן בתכנון ואספקת פתרונות TURN KEY ומכלולים ייחודיים אותם 

היא בנתה בהתאם למפרט הייחודי ללקוח.   

 ווליו בייס בע"מ - ה"ה ויקטור שמריך ועידו נויברגר אשר כיהנו בעבר כמנכ"לים משותפים 13.5.2.
בחברה הקימו מיזם אשר עוסק בפעילות בנקאות להשקעות, תיווך בעסקאות, מיזוגים 
ורכישות, חיתום, ניהול והשקעה בקרנות גידור והשקעה בחברות ובניירות ערך (להלן: "ווליו 

בייס"). למועד הדוח החברה מחזיקה ב- 19.95% מהון המניות של ווליו בייס.  

 איפקס חיתום - החברה מחזיקה (בעקיפין) 19.9% ממניות איפקס הנפקות בע"מ ו- 19.9% 13.5.3.
ממניות איפקס קפיטל מרקטס בע"מ. החברות עוסקות בחיתום, הפצה, תיווך  וייעוץ בעסקאות. 

 מידרוג - מיטב דש ניירות ערך והשקעות מחזיקה 10% ממניות חברת החזקות מידרוג בע"מ 13.5.4.
(להלן: "החזקות מידרוג"). החזקות מידרוג מחזיקה בכ-49% בחברת מידרוג בע"מ אשר הינה 
חברה מדרגת. למועד הדוח, חברת מידרוג בע"מ מדרגת את אגרות החוב (סדרה ג') של החברה. 

לאור כניסתו לתוקף של החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014, הקובע 
כי לגוף מפוקח, כהגדרתו בחוק, אסור להחזיק אמצעי שליטה במניות חברת דירוג אשראי, 

החברה ויתרה על אמצעי השליטה שמניות אלו מקנות.  

 

סוכנויות ביטוח - לפרטים אודות סוכנויות הביטוח בע"מ, ראה סעיף 12.2 לעיל.  13.5.5.

הסכם השקעה בפנינסולה - לפרטים אודות עליה לשליטה של החברה בפנינסולה, איחוד  13.5.6.
דוחותיה הכספיים של פנינסולה ע"י החברה והתייחסות החברה לפעילות האשראי החוץ בנקאי 

באמצעות פנינסולה כמגזר פעילות בר דיווח ראה סעיף 11 לעיל.  
 רכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים בתחום שירותי המסחר בניירות ערך של 13.5.7.

בנק ירושלים – לפרטים אודות הסכם לרכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים 
בתחום שירותי המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים בע"מ, ראה סעיף 10.16.5 לעיל. 

 הסכם השקעה בליקווידיטי – ביום 15.3.2018 התקשרה החברה בהסכם השקעה והסכם בעלי 13.5.8.
מניות עם ליקווידיטי קפיטל אמ.סי בע"מ (לשעבר: ליקווידיטי קפיטל ג'נרל פרטנר בע"מ) (להלן: 
"ליקווידיטי") ועם מייסדיה. ליקווידיטי פועלת בתחום רכישת תיקי הכנסות של חברות שונות 

בדגש על חברות טכנולוגיה, ובעיקר חברות SaaS מחו"ל ומישראל בעבור צדדים שלישיים, 

בתצורה של שותפות מוגבלת Liquidity Capital II, L.P אשר ליקווידיטי קפיטל ג'י.פי.ג'י.פי 
", 57בע"מ הינה השותף הכללי, בעקיפין, של השותפות כאמור (להלן: "הקרן" ו-"השותף הכללי

בהתאמה) כאשר ליקווידיטי מעניקה לקרן שירותי ניהול. במסגרת העסקה החברה השקיעה סך 
של כ- 540 אלף דולר בליקווידיטי כנגד הקצאת מניות לחברה כך שהחברה מחזיקה ב- 54% 

                                                           
 יצוין כי עם תחילת פעילות הקרן מבנה ההחזקות בשותף הכללי יהא זהה למבנה ההחזקות בליקווידיטי. 57
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מהון המניות של ליקווידיטי בדילול מלא. כמו כן, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת 
ודירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה, מר אילן רביב, השקיע בליקווידיטי סך של כ- 60 אלף דולר, 
כנגד הקצאת מניות בליקווידיטי, כך שלמועד הדוח מר רביב מחזיק ב- 6% מהון המניות של 
ליקווידיטי בדילול מלא. בנוסף, החברה התחייבה להשקיע סך של 3.4 מיליון דולר לביצוע 

. ביחס להשקעות 58השקעות הראשונות של ליקווידיטי (בעצמה ו/או בנוסף למשקיעים אחרים)
אלו הוסכם על מנגנון חלוקת רווחים בין החברה לבין ליקווידיטי. עם תחילת פעילות הקרן, 
תומחנה ההשקעות כאמור בהתאם למנגנון שנקבע ביחס לקדימות לחברה בהחזר ההשקעה 
כאמור. במסגרת העסקה נחתם הסכם עם בעלי מניות בליקווידיטי, מר ירון סלע ומר רון דניאל, 
המסדיר את החזקות הצדדים בליקווידיטי. כמו כן, מייסדי ליקווידיטי, ה"ה ירון סלע ורון דניאל 

מכהנים כמנכ"ל ליקווידיטי וכסמנכ"ל הטכנולוגיות בליקווידיטי, בהתאמה. 

ביום 28.11.2018 אישר דירקטוריון החברה להעניק לליקווידיטי הלוואה לצורך ביצוע ההשקעות 
הראשונות של הקרן בסך של עד 3.6 מיליון דולר, זאת בנוסף לסכומים אשר יגויסו לקרן 
באמצעות משקיעים נוספים ואשר ביחס אליהן יחולו הוראות הפסקה הקודמת. בנוסף, 
ובהתאם להסכם ההשקעה, אישר דירקטוריון החברה להעמיד לליקווידיטי הלוואה בסך של כ-

1 מיליון דולר לצרכי מימון שוטף של ליקווידיטי בריבית שנתית בשיעור של 5%.  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים חתמה ליקווידיטי על הסכמים עם מספר חברות לרכישת 
תיקי הכנסות עתידיות בערך מצטבר, Total Collection Value (TCV) של 124 מיליוני דולר. 
הכספים בגין הרכישות אמורים לעבור לחברות אלו, במהלך תקופות של 12 עד 36 חודשים.  

למועד אישור הדוחות הכספיים ליקווידיטי מצויה בשלבים מתקדמים של גיוס משקיעים לקרן 
וצפויה להשלים גיוס ראשוני בימים הקרובים. כמו כן, ליקווידיטי מצויה במהלך של גיוס הון 
לצורך מימון צמיחה מואצת ואשר לפי הערכות ראשוניות, במידה ויצא לפועל, יתכן ויניב 
לחברה רווח חשבונאי מהותי, זאת עקב ירידה משליטה בליקווידיטי. המהלך נמצא בשלבים 
ראשוניים ואין כל וודאות כי אכן יושלם ואם יושלם כי החברה תרשום רווח חשבונאי מהותי 
בעקבותיו. ביום 27.3.2019 אישר דירקטוריון החברה הגדלת ההשקעה של החברה כשותף מוגבל 

בקרן, כך שסך השקעת החברה בקרן תעמוד על 7 מיליון דולר. 

 לפרטים נוספים ראה ביאור 4(א)(3) לדוחות הכספיים. 

המידעע האמור בסעיף זה בדבר היתכנותו של רווח חשבונאי מהותי, הינו מידע צופה פני עתיד 
המבוסס על הערכות החברה באשר לגיוס הון אשר ככל שיושלם יתכן ויוביל לירידה משליטה 
של החברה ואין כל וודאות להשלמתו. הרעה בפעילות ליקוידיטי, בין היתר, כתוצאה מתנאי 
השוק או אי התגבשות תנאים מסחריים מתאימים עלולים להביא לאי התממשותן של הערכות 

אלה. 

 
 מימון  13.6.

 לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה, ראה דוח הדירקטוריון ובאור13.6.1.
20(ג) לדוחות הכספיים. לפרטים נוספים אודות אמות מידה פיננסיות בקשר עם אגרות החוב

(סדרה ג') ראה באור 20(ה)(1) לדוחות הכספיים.  

 
 

 לפרטים אודות הלוואות מתאגידים בנקאיים, לרבות התניות פיננסיות ואחרות ראה באור 13.6.2.
20(ה)(3) לדוחות הכספיים.  

 הריבית האפקטיבית של ההלוואות בקבוצה הינה כמפורט בבאור 20(א) לדוחות הכספיים. 13.6.3.

 לפרטים אודות עסקאות גידור ראה באור 20(ג)(3) לדוחות הכספיים. 13.6.4.
 

 מיסוי 13.7.
 הקבוצה חברות על החלים המס חוקי 13.7.1.

לגבי חוקי המס החלים על החברה וחברות מאוחדות, שיעורי המס החלים על רווחיה של חברות 
בקבוצה ושומות מס, ראה באור 30 לדוחות הכספיים.  

להשגות על שומות מס שהגישה החברה, ראה סעיף 30(ד) לדוחות הכספיים. 

 מס לצורכי מועברים הפסדים 13.7.2.

ראה באור 30(ו) לדוחות הכספיים. 

                                                           
 מר רביב התחייב להשקיע כשותף מוגבל את חלקו היחסי (ביחס להתחייבות החברה כאמור). 58
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 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 13.8.
חברות הקבוצה מפוקחות ע"י גורמים רגולטורים שונים לרבות, רשות ניירות ערך, משרד האוצר  13.8.1.

והבורסה. בחברות הקבוצה מבוצעות מעת לעת ביקורות ובדיקות מטעם גורמים שונים לרבות, 
ביקורות פנימיות, ביקורות מטעם משרד האוצר, ביקורות מטעם רשות ניירות ערך, הנאמנים 
לקרנות הנאמנות והבורסה. בנוסף, בשל תחום עיסוקן, מקבלות חברות הקבוצה במהלך 
העסקים הרגיל פניות מלקוחות הכוללות טענות שונות. חלק מהפניות עלולות להוביל להגשת 
תביעות משפטיות. חברות הקבוצה עשויות לחוב בסכומים בגין הפרשים וטעויות בפעילותן. 
ככל שבביקורות או בבדיקות כאמור ימצאו ממצאים או ליקויים מהותיים שמה הטוב של 
הקבוצה עלול להיפגע ובנוסף היא צפויה לקבלת דרישות לתיקון הליקויים, לקנסות ולסנקציות 
אחרות המפורטות בדין. על מנת לעמוד בהוראות הדין והרגולציה משקיעה הקבוצה משאבים 
רבים הן כספיים והן ניהוליים לצורך חיזוק מערכי בקרת הפנים, הציות, הרגולציה, הכשרת 

עובדים וכוח האדם המקצועי. 
פעילות הקבוצה מוסדרת במספר הוראות חוק ותקנות, הקובעות, בין היתר, כללים לגבי הון  13.8.2.

עצמי מינימאלי לחברות בתחומים בהם פועלת הקבוצה, כללים לגבי השקעות מותרות לחברות 
בתחומי הפעילות השונים, חובת קיום כיסוי ביטוחי, הרכבי דירקטוריון ומגבלות החלות על 

עובדים בנוגע להשקעות עצמיות בניירות ערך.  
היתרים - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר העניק היתר שליטה להחזקת  13.8.3.

אמצעי שליטה במבטח לבעלי השליטה בחברה. היתר השליטה ניתן בכפוף לתנאים המפורטים 
בהיתר הכוללים, בין היתר, הוראות בדבר שיעור ההון העצמי בחברה. פנינסולה ומיטב דש 
הלוואות נדרשות לרישיונות לעסוק במתן אשראי וכן להיתרי שליטה. רשות ניירות ערך העניקה 
לבעלי השליטה בחברה היתר להחזקת אמצעי שליטה בחברות לניהול קרנות נאמנות. הבורסה 
העניקה לבעלי השליטה בחברה היתר להחזקת אמצעי שליטה בחבר בורסה. היתרים אלו 
מטילים מגבלות על בעלי השליטה, בין היתר, לגבי העברת החזקותיהם בחברה. חלק מההתירים 

מטילים מגבלות גם על חברות שונות בקבוצה. 
לפרטים אודות מגבלות ופיקוח על חברות הקבוצה בכל אחד מתחומי פעילותה המרכזיים, ראה  13.8.4.

סעיפים 7.17, 8.15, 9.14, 10.15 ו- 11.13 לעיל. 
 

  הסכמים מהותיים 13.9.
התקשרויות בין קבוצתיות - בין חברות הקבוצה קיימים הסכמים, לפיהם מעניקות חברות  13.9.1.

הקבוצה לחברות הבנות שירותי ניהול וייעוץ שונים, הכוללים שירותי משרד, שירותי חשבות, 
ייעוץ כלכלי, פיננסי, עסקי, אסטרטגי, שיווקי ומקצועי וכיוצ"ב. התשלום בגין השירותים נקבע 

בהתאם להסכמים בין הצדדים.  
 הסכם ניהול מנכ"ל - לפרטים ראה סעיף 13.3.8.1 לעיל וכן באור 23(א)(1)(ג) לדוחות הכספיים. 13.9.2.
לפרטים אודות הסכם עם חברות מקבוצת איילון למיזוג    13.9.3. – הסכם עם חברות מקבוצת איילון

פעילות משותפת בתחום הגמל והפנסיה ראה סעיף 7.19.2 לעיל וכן באור 4(א)(1) לדוחות 
הכספיים.  

הסכם פנינסולה – להשקעה של החברה בפנינסולה, ולהתקשרות החברה בהסכם בעלי מניות  13.9.4.
עם מר מיכה אבני המסדיר את החזקות הצדדים בפנינסולה ראה סעיפים 11.14.2 ו- 11.14.3  

לעיל. 
הסכם לרכישת פעילות לקוחות מוסדיים ולקוחות עצמאיים בתחום שירותי המסחר בניירות  13.9.5.

ערך של בנק ירושלים בע"מ - לפרטים ראה סעיף 10.16.5 להלן וכן באור 4(א)(2) לדוחות 
הכספיים.  

 הסכמי שכירות - לפרטים ראה באור 23(א)(2) לדוחות הכספיים. 13.9.6.
 

 הליכים משפטיים 13.10.
לתביעה ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 23.3.2009 בסך של כ-50 מיליון  13.10.1.

ש"ח בגין פרטים מטעים, לכאורה, בתשקיף פסיפיקה אחזקות בע"מ, ראה באור 23(ב)(1)(א) 
לדוחות הכספיים. 

לתביעה ובקשה לאישור התביעה כתביעה נגזרת שהוגשו ביום 14.9.2017 בגין פעילות גורמים  13.10.2.
שונים לרבות החתמים בקשר עם פסיפיקה אחזקות בע"מ, ראה באור 23(ב)(1)(ב) לדוחות 

הכספיים.  
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לפרטים אודות תביעה ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית שהוגשו ביום 23.7.2018 בבית  13.10.3.
הדין לעבודה, ראה באור 23(ב)(3) לדוחות הכספים. ביום 30.1.2019 הוגשה בהסכמה בקשת 
הסתלקות על רקע הסדרה קיבוצית קיימת של זכויות עובדי החברה באמצעות הארגון היציג 

שלה. ביום 10.2.2019 ניתן פסק דין המאשר את ההסתלקות. 
 

  יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי התפתחות לשנה הקרובה 13.11.

הקבוצה שואפת להמשיך לספק ללקוחותיה שירות אמין, מקצועי והגון, תוך שהיא שומרת על המוניטין 
החיובי שלה אצל לקוחותיה, יועצי ההשקעות בבנקים, מנהלי ההסדרים וסוכני הביטוח איתם היא 
עובדת. בד בבד פועלת הקבוצה לשמירה, חיזוק והשבחת מערכי הרגולציה, הציות, בקרת הפנים והדרכות 

עובדים. 

בשנים 2017-2018 הרחיבה החברה את פעילותה לתחומי פעילות נוספים ופעלה לחיזוק תחומי פעילות 
קיימים, בין השאר באמצעות הסכם עם חברות מקבוצת איילון למיסוד פעילות משותפת בתחומי הגמל 
והפנסיה, באמצעות רכישת סוכנויות ביטוח, בתחום האשראי החוץ-בנקאי באמצעות השקעה בפנינסולה 
ובמיטב דש הלוואות, ובאמצעות רכישת פעילות הלקוחות המוסדיים והלקוחות העצמאיים בתחום 
שירותי המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים. בכוונת הקבוצה להמשיך ולצמוח בכל תחומי ניהול 
ההשקעות וקרנות הסל במהלך שנת 2019 ולהגביר את מודעות הציבור, יועצי ההשקעות בבנקים, מנהלי 
ההסדרים וסוכני הביטוח למוצרים של הקבוצה ולשירותים אותם היא מעניקה. ייתכן ומגמת ההתרחבות 
והגידול תתבצע בדרכים, אשר טרם הוחלטו על ידי החברה, כגון רכישות של חברות ו/או פעילויות 
דומות, מיזוג ו/או כניסה לתחומים משלימים לפעילות הקבוצה או באמצעות שיתופי פעולה. במסגרת 
זו החברה בוחנת מעת לעת גידול לא אורגני, מנהלת משאים ומתנים ובוחנת אפשרויות לרכישת 

פעילויות. 

החברה שואפת להתמקד בפעילויות הליבה ובהרחבת פעילות האשראי. במסגרת זו, ובהתאם בשנת 2017 
מכרה את החזקותיה באדקו. בנוסף רכשה החברה בשנת 2016 את מלוא הון המניות של מיטב דש 
הלוואות, עלתה להחזקת שליטה בפנינסולה, ובשנת 2018 רכשה את פעילות הלקוחות המוסדיים 

והלקוחות העצמאיים בתחום שירותי המסחר בניירות ערך של בנק ירושלים. 

דיגיטל - החברה שואפת להוביל ביישום אפליקציות מתקדמות וערוצי הפצה דיגיטליים. הקבוצה פיתחה 
אפליקציות להצטרפות דיגיטלית למוצרי החיסכון לטווח הארוך. בשנת 2018 השיקה מיטב דש ניהול 

תיקים אפליקציה בתחום ניהול התיקים (מיטב דש מנג'ר).  
תחום הדיגיטל מצריך פיתוח ממשקים אלקטרוניים, לרבות השקעת משאבים ניהוליים וכספיים ובכוונת 

החברה להקצות משאבים לפיתוח תחום זה. 
בתחום אשראי חוץ בנקאי - החברה רואה בתחום האשראי החוץ בנקאי מנוע צמיחה, אשר יאפשר 
לחברה לגוון את מקורות ההכנסה. מדובר בתחום צומח המהווה אלטרנטיבה לאשראי בנקאי. בהתאם 
לכך, בשנים האחרונות הגדילה החברה את החזקותיה בפנינסולה, חברה ציבורית, העוסקת בתחום 

האשראי החוץ בנקאי ורכשה את מלוא הון המניות של מיטב דש הלוואות.  
בשנת 2019 בכוונת פנינסולה להגדיל את התשואה על ההון באמצעות גידול בהיקף הפעילות, גיוון 
מקורות הכנסה לשם צמצום הסיכונים השוטפים. בנוסף, ממשיכה פנינסולה לפעול לחיזוק המוניטין 

שלה, לשדרג את המערך השיווקי שלה ופועלת להגדלת תיק האשראי, הכנסותיה ורווחיותה. 
החברה תבחן בשנת 2019 הן גידול אורגני והן רכישות על מנת להגדיל את פעילותה בתחום האשראי 

החוץ בנקאי. 
בתחום קופות הגמל - הקבוצה תמשיך בשנת 2019 להשקיע משאבים בכוח אדם איכותי, מקצועי ומנוסה 
ובהגברת המודעות למוצרי הקבוצה וזאת על מנת להתמודד עם התחרות הגוברת בתחום. בכוונת 
הקבוצה לשמר ולחזק את הקשר והמוניטין שלה עם לקוחותיה וכן את מערך השיווק הפנימי, שימור 

הלקוחות ומערך השירותים לעמיתים, לסוכני הביטוח ומנהלי ההסדרים.  
בנוסף, מיטב דש גמל פועלת למקסום תוצאותיה וביצועיה עבור עמיתי קופ"ג שבניהולה, תוך מתן שירות 
מקצועי, מקיף ואיכותי ופועלת לגוון את מקורות ההכנסה שלה ואת מגוון השירותים אותם היא מעניקה 
ללקוחותיה, בין היתר, על ידי הטמעת תהליכים דיגיטליים שיאפשרו נגישות וזמינות לעמיתי הקופות. 
יוזמות חקיקה שאושרו וכן יוזמות נוספות שמקדם משרד האוצר, הכוללות קופת גמל להשקעה, קרן 
פנסיה ברירת מחדל, חסכון לכל ילד עשויות להחזיר את האטרקטיביות של חסכון באמצעות קופות גמל, 

תחום אשר סבל מנחיתות בשנים האחרונות. 
במהלך שנת 2016 זכתה החברה במכרז לבחירת קרן פנסיה ברירת מחדל וכן במכרז לניהול תכניות חסכון 
לכל ילד. במהלך שנת 2018 זכתה החברה במכרז לבחירת קרן פנסיה נבחרת. להערכות החברה ביחס 

לזכייתה במכרזים אלו, ראה סעיפים 7.7.1, 7.7.3, ו-7.17.8 לעיל.  
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בתחום ניהול החיסכון השוטף באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות - בכוונת הקבוצה להמשיך לשמור 
על היקף הנכסים המנוהל על ידה בתחום זה, בין היתר, באמצעות המשך השקעה בכוח אדם איכותי, 
לרבות במנהלי השקעות, מנהלי שירות לקוחות ואנשי שיווק. הקבוצה תפעל לגיוון תמהיל הלקוחות 
והיצע המוצרים, בין השאר באמצעות בחינת השקעות במוצרים אלטרנטיביים שיתנו מענה להעדפות 
הלקוח. כן תפעל הקבוצה להתמודדות עם התחרות הקיימת מצד מנפיקי הפוליסות הפיננסיות. הקבוצה 
נערכת להתמודדות עם התחרות ועם השחיקה המתמשכת בדמי הניהול בתחום ניהול התיקים, בין היתר, 
באמצעות שיתופי פעולה עם חברות הביטוח לניהול השקעות של פוליסות פיננסיות ושיווקן. הקבוצה 
רואה בלקוחותיה וביועצי ההשקעות במערכת הבנקאית נכס מרכזי, אשר הקשר עימם נושא אופי 
מתמשך ולכן משקיעה משאבים רבים בניהול השקעות איכותי ובשירות אמין ומקצועי ללקוחות וליועצי 
השקעות בבנקים. בשנת 2019, החברה שואפת להגדיל את נתח השוק בקרנות המחקות, בין היתר, לאור 
גידול בביקושים אותם צופה החברה. לפרטים בדבר תיקון 28 והערכות החברה בנושא, ראה סעיפים 

8.20.1 ו- 9.14.1 לעיל. 
בתחום קרנות הסל - בשנת 2019 בכוונת הקבוצה לפתח מוצרים חדשים בהתאם לטעמי לקוחות הקצה 
ולשמור על מעמדה כגוף מוביל בתחום קרנות הסל. בנוסף, הקבוצה תשקיע משאבים רבים על מנת 
להשלים את יישומו של תיקון 28, ובכלל זה, מיזוג תכלית ומיטב דש קרנות, לפרטים ראה סעיפים 8.20.1 

ו- 9.14.1 לעיל. 
בתחום הברוקראז' וחבר הבורסה - מיטב דש טרייד תמשיך לפעול להגדלת קהל לקוחותיה והנגשת 
שירותיה לקהל רחב יותר. בעקבות עסקת בנק ירושלים כמפורט בסעיף 10.16.5 לעיל, וכן בהמשך לגידול 
האורגני בתחום הפעילות בשנה החולפת, צופה החברה גידול נוסף בהיקף הפעילות וברווחיות תחום 

זה.  

האמורר בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על הערכת הנהלת החברה, התנהגותו הצפויה של 
שוק ההון ועל קביעת היעדים האסטרטגיים של החברה לאור הערכותיה האמורות. האמור בדבר יוזמות 
חקיקה, פיתוח מוצרים והרחבת היקף הפעילות עשוי לא להתקיים, בין היתר, בעקבות אופן יישום 
החקיקה ו/או שינויים בשוק ההון ו/או שינויים חיצוניים אחרים אשר עלולים לבטל ו/או להקטין את 
כדאיות הפעילות בתחום זה. במקרים כאמור תבחן הנהלת החברה את האסטרטגיה המפורטת לעיל ואת 

היעדים וזאת על מנת לבדוק את התאמתם לשינויים עתידיים כאמור.  

 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד  13.12.
בכוונת החברה להביא לחיזוק המותג מיטב דש ולפעול להרחבת שירותיה בתחום הדיגיטל. להערכת 

החברה, הרחבת שירותי החברה הדיגיטליים תביא לשיפור השירות ללקוחותיה וליעילות התפעולית. 

האמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד המתבסס על ההערכות הסובייקטיביות של הנהלת החברה
בדבר הרחבת השירותים הדיגיטליים, אשר עשוי לא להתקיים, בין היתר, בעקבות הוראות רגולציה

ובעקבות שינויים חיצוניים אשר לחברה אין שליטה עליהם. 

 
 

 

  דיון בגורמי סיכון 13.13.

 ההון שוק ממצב מהותית מושפעים ורווחיותה הקבוצה של עסקיה היקף

לקבוצה גורמי סיכון שונים המשפיעים על פעילותה, חלקם נובעים מהסביבה הכלכלית בה פועלת 
הקבוצה וחלקם אינהרנטיים לתחומי פעילותה של הקבוצה. להלן יתוארו, להערכת הקבוצה, גורמי 
הסיכון העיקריים המשפיעים על פעילותה, תוך התייחסות לתחומי הפעילות השונים, במידת הצורך. 
לסיכונים ספציפיים לתחום קרנות הסל / תעודות הסל ראה סעיף 9.18 לעיל. לסיכונים ספציפיים לתחום 
אשראי חוץ בנקאי ראה סעיף 11.16 לעיל. לפרטים נוספים בדבר החשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, 

ראה סעיף 2 בדוח הדירקטוריון. 

  ההון שוק מצב

כמפורט בסעיף 6 לעיל, משברים בשוק ההון וירידות שערים בבורסה הן במניות והן באגרות חוב, עלולים 
לגרום לירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בקבוצה, לעזיבת לקוחות, למעבר של לקוחות למוצרים 
סולידיים יותר ואשר בגינם דמי הניהול נמוכים יותר, ולפיכך עלולים לגרום לפגיעה מהותית בתוצאות 

העסקיות של הקבוצה. 

הגורמים אשר עשויים לגרום לירידת שערים כאמור הינם, בין היתר, גורמים שאינם בשליטת החברה 
ואין ביכולתה לחזות אותם כגון: מצב השווקים הפיננסים בעולם, שינוי לרעה במצב הגיאופוליטי 
בישראל, האטה כלכלית בארץ ובעולם, אינפלציה, עלייה בשיעורי הריבית וכיו"ב. שנת 2018 אופיינה 
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בתנודתיות רבה בשווקים ובעיקר בירידות חדות בחודש דצמבר.  באופן כללי, לאחר שנים של עליות 
בשווקי ההון, ועל רקע פוטנציאל לשינויים לרעה בתמונת המאקרו העולמית, קיים חשש לעלייה ברמת 
הסיכון בכל הנוגע להשקעות פיננסיות העשויה להביא לפגיעה עסקית בפעילות ככל שתתרחש ירידה 

משמעותית בשווקים. 

ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות וקרנות פנסיה - תחומים אלו, אשר מהותם חיסכון לטווח ארוך 
ובינוני, מושפעים פחות משינויים ותנודות במצב שוק ההון. שינוי לרעה במצב שוק ההון יביא, בעיקר, 
לירידת ערך בנכסים המוחזקים עבור העמיתים של קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה 
שבניהול הקבוצה ופחות למשיכת כספים על ידי לקוחות הואיל והכספים מופקדים בקופות הגמל, קרנות 
ההשתלמות ובקרנות הפנסיה לתקופות בינוניות וארוכות והמפקידים נהנים מיתרונות מס ייחודיים גם 
בתקופה בה הנכסים נזילים. יחד עם זאת, מיתון מתמשך במשק המלווה בעלייה בשיעורי האבטלה ו/או 
משבר כלכלי גלובלי שילווה בחשש להתממשות של סיכוני נזילות ואשראי, עשוי להגדיל את היקפי 

המשיכות מקופות הגמל וקרנות הפנסיה. 

ניהול חיסכון שוטף (באמצעות ניהול תיקים וקרנות נאמנות) - ירידות שערים מובילות לירידה בשווי 
תיקי ההשקעות וקרנות הנאמנות אותם מנהלת הקבוצה הן כתוצאה מירידת ערך, הן כתוצאה 
ממשיכת/פדיונות של כספים על ידי הלקוחות והן כתוצאה ממעבר לנכסים בעלי סיכון נמוך יותר בהם 
דמי הניהול נמוכים יותר וכפועל יוצא, עלולות להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה 

בתחום זה.  

חבר בורסה וברוקראז' - ירידה במחזורי המסחר בבורסה בתל אביב משפיעה באופן ישיר על היקף 
הפעילות במגזר חבר הבורסה והברוקראז' וכפועל יוצא על הכנסות ורווחיות המגזר. עם זאת תנודתיות 

בשווקים עלולה לתמוך ולהוביל לגידול בהכנסות ורווחיות המגזר כאמור. 

ניהול קרנות סל / תעודות סל - תנודות בשוק ההון משפיעות על מחירי הסחורות, שערי ניירות הערך 
והמדדים העוקבים אחריהם, המכשירים הפיננסיים והנגזרים הנסחרים בבורסות השונות ועל היקף 
פעילות הציבור בשוק ההון, ולכן גם על חברות תכלית, על נכסיהן, על התחייבויותיהן ועל תוצאותיהן 
 העסקיות. לפירוט אודות גורמי סיכון הרלוונטיים למגזר קרנות סל / תעודות הסל ראה סעיף 9.18 לעיל. 

אשראי חוץ בנקאי – הרעה במצב הכלכלי במשק עלולה לפגוע בביקוש לשירותי פנינסולה וכתוצאה מכך 
לגרום לקיטון בהיקף ובנפח העסקאות שהיא מבצעת. לפירוט אודות גורמי סיכון הרלוונטיים למגזר 

אשראי חוץ בנקאי ראה סעיף 11.15 לעיל.  

 ריבית סביבתת

סביבת ריבית נמוכה עד אפסית משפיעה לרעה על הכנסות הקבוצה. בפעילות מיטב דש טרייד סביבת 
ריבית נמוכה מקטינה את הכנסות המימון של מיטב דש טרייד, מכיוון שהמרווחים בין הריבית המתקבלת 
לריבית המשולמת מצטמצמים. בפעילות ניהול הנכסים סביבת ריבית נמוכה עד אפסית עלולה לגרום 
לפדיונות בקרנות כספיות וכן להורדת דמי הניהול. שינוי שיעורי הריבית בשווקים עלול להוביל לגידול 
בעלויות המימון של פנינסולה ובכך לפגוע ברווחיותה. עם זאת לעלייה בשיעור הריבית צפויה להיות 

השפעה חיובית על הכנסותיה של מיטב דש טרייד. 

מנגד לסביבת ריבית נמוכה השפעה חיובית על הוצאות המימון של הקבוצה והיא עשויה להוביל לגידול 
בפעילות המסחר בבורסות ולשינוי בתמהיל ההחזקות של ציבור המשקיעים לנכסים פיננסיים אשר 

בגינם נגבים דמי ניהול גבוהים יותר. 

 אנושי הון

הקבוצה רואה חשיבות רבה בשימור וגיוס עובדים מקצועיים ואיכותיים. להון האנושי השפעה מהותית 
על יכולת הקבוצה לייצר תשואות עודפות לאורך זמן ביחס למתחרים. ככל שלא תצליח החברה לשמר 
ו/או לגייס כוח אדם איכותי בתחומי פעילותה המרכזיים, עלול הדבר, לפגוע ביכולת הקבוצה לגייס 

לקוחות חדשים ולשמר את הקיימים.  

  תחרות

שוק ההון מאופיין בתחרות גדולה וחזקה בכל תחומי פעילותה של הקבוצה. בין הגורמים המתחרים 
בשוק ניתן למנות גורמים בעלי משאבים ארגוניים ושיווקיים ניכרים כגון: בנקים, קרנות השקעה זרות 
וחברות ביטוח הפועלים באופן ישיר או באמצעות חברות בנות ובתי השקעות בתחומי הפעילות של 
הקבוצה. למועד הדוח התחרות העיקרית של הקבוצה היא מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. כיום 
התחרות מתמקדת על ליבו של הלקוח בטיב ואיכות השירות (לרבות שימוש בכלים וערוצים דיגיטליים), 

וניתנת חשיבות רבה לביצועי מנהלי תיקי ההשקעות, מנהלי קרנות הנאמנות ומנהלי קופות הגמל.  

בתחומי הגמל והפנסיה ערוצי ההפצה העיקריים, מעבר למשווקים פנימיים, הינם מנהלי ההסדרים וסוכני 
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הביטוח אשר בנוסף על התחרות מול כל היצרנים האחרים, רובם נמצאים בבעלות של חברות הביטוח 
המשמשות, באמצעות חברות בנות ונכדות כיצרנים מתחרים לקבוצה. 

בתחומי קרנות הנאמנות (קרנות מסורתיות וקרנות סל), התחרות מתמקדת ביועצי ההשקעות בבנקים 
אשר מחוזרים על ידי כל המתחרים בתחומים אלו, אשר רובם משקיעים תשומות רבות במיקוד תשומת 
הלב הניהולית של יועצי ההשקעות. ככל שהמיצוב של החברה ויכולותיה התחרותיות יהיו נמוכות, עשויה 

להיות לכך השפעה רעה מהותית על מצב הקבוצה. 

  רגולטורים שינוייםם

פעילות שוק ההון מוסדרת ומפוקחת באמצעות גורמים ממשלתיים רבים. שוק ההון מתאפיין בעשור 
האחרון בשינויים רבים (חלקם נמצאים בעיצומם וחלקם טרם הבשילו לכדי חקיקה מחייבת). בשל ריבוי 
רגולציה בתחומי הפעילות של הקבוצה, הקבוצה נדרשת, לאורך השנים, להשקיע משאבים כספיים 
וניהוליים רבים על מנת לעמוד בהוראות הרגולטוריות, ביעדי בקרה, אכיפה וניהול סיכונים, סייבר 
ואבטחת מידע וביקורת פנים, הליכי ההטמעה וההדרכות לעובדים בנושאים הרגולטוריים. לחלק 

מהשינויים כאמור יש השפעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה. 

בנוסף, שינויים רגולטורים אשר טרם הבשילו וכן שינויים רגולטוריים לא צפויים, עשויים להשפיע לרעה 
על תחומי הפעילות של הקבוצה ועל הרווחיות מתחומי הפעילות. 

 לכל השינויים הרגולטורים צפויה להיות השפעה ישירה על פעילות הקבוצה במידות שונות. 

  משפטיות תביעות

בשנים האחרונות הוגשו תביעות משפטיות לרבות תובענות ייצוגיות נגד גורמים שונים בשוק ההון בגין 
אחריות כמנהלי קרן, מנהלי קופות גמל, כחתמים, בגין פעילויות אחרות בשוק ההון ובעקבות מעילות 
עובדים. לפיכך, לקבוצה חשיפה תדמיתית וכלכלית בגין תביעות כאמור. לקבוצה ביטוחי אחריות 
מקצועית אולם חלק מהתביעות אינן מכוסות במסגרת הפוליסות וכן יתכן כי במקרה של ריבוי תביעות 
או תביעה בהיקף כספי גבוה, גבול האחריות לא יכסה את מלוא הנזקים שעלולים להיגרם לקבוצה וכן 

יוביל לייקור בפרמיות הביטוח בהן נושאת הקבוצה. 

  מדד שינויי

לקבוצה הלוואות לזמן ארוך הצמודות למדד ונושאות ריבית קבועה הן מבנקים והן מהנפקה לציבור של 
אגרות חוב נושאות ריבית קבועה והצמודות לעליית המדד. לפיכך, לקבוצה חשיפה כלכלית וחשבונאית 

לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 הקבוצה של הטוב בשמה פגיעה

תחום פעילותה של הקבוצה מאופיין בריבוי לקוחות ופרסומים רבים אודות הקבוצה ומתחריה באמצעי 
התקשורת השונים, לרבות ברשתות חברתיות, וכן מאופיין ביחסי אמון מתמשכים בין הלקוח, יועצי 
ההשקעות בבנקים, מנהלי ההסדרים וסוכני הביטוח לבין הקבוצה. מוניטין הקבוצה ושמה הטוב מהווים 
גורם חשוב בהתקשרות הקבוצה עם לקוחות חדשים ושמירה על לקוחות קיימים. אי לכך, פגיעה בשמה 

הטוב של הקבוצה עשויה להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות. 

 לקוחות אשראי

מיטב דש טרייד, בהיותה חברה בבורסה, מעניקה מעת לעת אשראי וערבויות ללקוחותיה לצורך רכישת 
ניירות ערך בבורסה בתל אביב וכן בשווקים זרים. האשראי והערבויות ניתנים כנגד ביטחונות בתיק 
ניירות הערך של הלקוחות ובהתאם לתקנון הבורסה או אשראי תוך יומי בעיקר ללקוחות מוסדיים לצורך 
פעילות קסטודיאן תוך שימוש במסגרות אשראי מאושרות ומנוטרות. למיטב דש טרייד חשיפה בגין מתן 

אשראי כאמור. 

 מטעה לפרט אחריות

החברה, קרנות הנאמנות וקרנות הסל מפרסמות תשקיף וחשופות לתביעות בגין פרט מטעה בתשקיף. 
לקבוצה ביטוח אחריות מקצועית, אולם ייתכן שגבול האחריות לא יכסה את מלוא הנזקים במקרה של 

תביעה. 

 תפעוליים סיכונים

תקלות במערכות המסחר ובקווי התקשורת כמו גם טעויות אנוש, עלולים לגרום למצב של אי ביצוע 
עסקאות ו/או ביצוע עסקאות שגויות ו/או לחריגה ממסגרת בטחונות וסגירה כפויה של פוזיציות, ובכך 
לפגוע בתוצאות פעילות ניהול ההשקעות. תקלות במערכת תפעול העמיתים ותפעול ההשקעות בגמל 

ובפנסיה מהוות סיכון מהותי לפעילות הגמל והפנסיה. 
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 וסייבר הפרטיות הגנת ,מידע אבטחת סיכוניי

כפועל יוצא מחשיבותן של מערכות המידע לפעילותה העסקית של החברה, גדלים הסיכונים הנובעים 
מהשבתה, שיבוש או פגיעה במידע הקיים במערכות עקב מתקפת סייבר. קיימים ניסיונות חדירה 
למערכות המידע של החברה באופן שוטף, כמקובל בחברות בתחום הפעילות של הקבוצה, אך עד כה לא 
ידוע לחברה על מתקפת סייבר שגרמה נזק לחברה או שהסתיימה בחדירה למערכות החברה. החברה 
מקיימת את הוראות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ואת הוראות הבורסה לניירות בכל 
הנוגע לאבטחת מידע. בהקשר זה, מערך אבטחת המידע בחברה, לרבות תכנית התאוששות במקרה של 
אסון וגיבויו של המידע, מיושם בהתאם לפעילויות השונות בקבוצה ובהתאם להוראות הרגולציה החלות 
על חברות הקבוצה, בין היתר, מכוח תקנון הבורסה וחוזר הבורסה בעניין ניהול טכנולוגיות מידע לחברי 
בורסה שאינם בנקים, חוזר משרד האוצר בנושא סיכוני סייבר בגופים מוסדיים, חוק הגנת הפרטיות 

ותקנות הגנת הפרטיות. 

במקביל, החברה מטמיעה אמצעים טכנולוגים ותהליכים אשר נועדו לשפר את יכולות הניטור, המניעה 
והבקרה של סיכוני הסייבר, בנוסף לביצוע סקרי אבטחה סדירים ובחינות חדירה פנימיות וחיצוניות ע"י 
גורם בלתי תלוי. ממצאי הבחינות והבדיקות נדונים בהנהלת החברה ומטופלים על ידי מנהל אבטחת 
מידע ומחלקת מערכות המידע. במהלך שנת הדוח הקבוצה נערכה להטמעה והתאמת המערכות לשינויים 
רגולטוריים בתחום הגנת הפרטיות ולדרישות רשויות הפיקוח לעמידה בהוראות בתחום אבטחת מידע 

וסייבר. לקבוצה ביטוח ייעודי שתכליתו להתמודד עם סיכונים מסוג זה, אולם ייתכן כי גבול האחריות 
לא יכסה במלואו את מלוא הנזקים והחשיפות הנובעים מקרות אירוע סייבר.  

 

בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם, המדורגים בהתאם להערכות הנהלת 
החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי הקבוצה:  

 

  מידת  ההשפעה  של  גורם  הסיכון  על  פעילות  הקבוצה  בכללותה 

  השפעה  נמוכההשפעה  בינונית  השפעה  גדולה  

     סיכוני  מקרו

   Xמצב שוק ההון 

   סיכונים  ענפיים  

  X  תחרות

  X סביבת ריבית 

   Xשינויים רגולטורים 

  X תביעות משפטיות 

  X  אחריות לפרט מטעה

   X סיכונים תפעוליים

סיכוני אבטחת מידע, הגנת 
הפרטיות וסייבר 

 X  

     סיכונים  מיוחדים  לחברה

   X הון אנושי

  X  שינויי מדד 

   Xפגיעה בשמה הטוב של הקבוצה

X    אשראי לקוחות
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  תכנית אכיפה 13.14.

החברה אימצה תכנית אכיפה פנימית, בהתאם לעקרונות ולקריטריונים שפורסמו על ידי רשות ניירות 
ערך ולקריטריונים ולהוראות משרד האוצר (ביחס לפעילות של מיטב דש גמל ופנסיה), אשר הותאמה 

לאורך השנים למבנה ואופי הפעילות של הקבוצה. 

במהלך השנים האחרונות הקבוצה עוסקת בפיתוח ושכלול תשתיות ציות ואכיפה כלל ארגונית, ובכלל 
כך מנהלת באופן רציף סקרי סיכונים וציות בכלל החברות המהותיות בקבוצה, לצד פעילות הטמעה 
שוטפת, המשך פעולות האפיון והבנייה של תהליכי העבודה ובניית ממשקי עבודה בין היחידות העסקיות 
ובין יחידות הפיקוח והבקרה בקבוצה. במסגרת זו, נערכים מעת לעת שינויים במבנה תכנית האכיפה של 
הקבוצה ובפרט של החברה, וכן בתחומי האחריות של הממונה, אשר באו לידי ביטוי בתכנית האכיפה 
ונהלי האב הנלווים לה ובכלל כך במבנה הדיווח לאורגנים המוסמכים, גיבוש כלים ואמצעים ליישום 

בפועל של הוראות תכנית האכיפה והטמעת הוראות הדין בקרב חברות הקבוצה.  

 

 ביטוח ושיפוי 13.15. 

בהתאם להוראות הדין המסדירות את פעילות הקבוצה בתחומי עיסוקה השונים נדרשת הקבוצה להעמיד 
ביטוחי אחריות מקצועית בתחומי עיסוקה בהתאם לדין החל.  

ביום 10.1.2019 אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול 
והדירקטוריון, את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לתקופת 
ביטוח החל מיום 20.11.2018 עד ליום 20.4.2020 (17 חודשים)  לכיסוי נושאי המשרה והדירקטורים 
בקבוצת מיטב דש, בהפניקס חברה לביטוח בע"מ. בנוסף, חודש כלל מערך הביטוחים של הקבוצה 

בתנאים דומים לפוליסות הקודמות.  

לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים מיום 4.12.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-118317) ומיום 1.7.2019 
(מס' אסמכתא: 2019-01-002571) וכן דיווח מיידי מיום 10.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-005082) 

הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. 

בהתאם, הקבוצה מבוטחת בביטוחי אחריות מקצועית, לרבות כיסוי בגין אי נאמנות עובדים בהפניקס 
חברה לביטוח בע"מ, המכסים את פעילותה השוטפת של הקבוצה עד ליום 20.4.2020, כמפורט להלן:  

ניהול תיקי השקעות - בהתאם לחוק הסדרת העיסוק ולתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק 
השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס-2000, למיטב דש ניהול תיקים פוליסה בגבול 

אחריות של 42 מיליון ש"ח למקרה ובסך הכול לתקופה. 

חבר בורסה וברוקראז' - במסגרת מערך הביטוח של קבוצת מיטב דש נערכה פוליסה לכיסוי אחריות 
מקצועית שכוללת מספר חברות בקבוצה ובין היתר כוללת כיסוי לחברות: מיטב דש טרייד ומיטב דש 
ברוקראז' (בגין פעילות ברוקראז' בלבד). הפוליסה הינה בגבול אחריות של 43 מיליון ש"ח למקרה ובסה"כ 

לתקופה.  

מיטב דש ברוקראז' - פוליסה בגבול אחריות של 10.8 מיליון ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופה בגין שירותי 
שיווק השקעות.  

ניהול קרנות נאמנות - בהתאם לחוק השקעות משותפות למיטב דש קרנות פוליסה בגבול אחריות של 
33 מיליון ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופה.  

ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה - במסגרת מערך הביטוח של קבוצת מיטב דש נערכה פוליסה לכיסוי 
אחריות מקצועית למיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. הפוליסה הינה בגבול אחריות של 58.5 מיליון ש"ח 

למקרה ובסה"כ לתקופה. 

תכלית וחברות בנות - פוליסה בגבול אחריות של 30 מיליון ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופה. 

ההשתתפות העצמית הקבועה בכל פוליסה עומדת בסכומים הקבועים בדין לגבי כל תחום פעילות. 

בנוסף לביטוחי החובה, הנדרשים על פי הוראות הדין, לקבוצה פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתי מסוג Run off לדירקטורים ונושאי 
המשרה בחברה ובקבוצת מיטב דש המכסה פעילויות עבר, ביטוח אחריות מקצועית ברובד שני (מטריה) 
במסגרת פוליסה המשותפת למרבית החברות בקבוצת מיטב דש, ביטוח crime, ביטוח סייבר במסגרת 

פוליסה קבוצתית של מיטב דש ופוליסת ביטוח עסק. 

לתיאור הכיסוי הביטוחי של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, ראה תקנה 29(א) לדוח פרטים נוספים. 

לתיאור שיפויים לנושאי משרה, ראה תקנה 29(א) לדוח פרטים נוספים. 
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נוכח התנודתיות וחוסר הוודאות המאפיינים את שוק ההון, נוכח מקרי ביטוח רבים ותביעות שהוגשו 
בשנים האחרונות נגד גורמים שונים בשוק ההון ונוכח חוסר הוודאות בתחום הביטוח בארץ ובעולם, 

הקבוצה אינה יכולה להעריך אם הכיסוי הביטוחי המוקנה לה הינו נאות.  

 

* * * 
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מיטב דש השקעות בע"מ 
דוח הדירקטוריו  לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018  

  
הננו מתכבדים להגיש בזא ת א ת הדוחות הכספיים של מיטב דש השקעות בע"מ (להל : "החברה" א ו "הקבוצה") 
לתקופה של שנה (להל : "תקופת הדוח") ושלושה חודשים (להל : "הרבעו  הרביעי של שנת 2018") שהסתיימו 

ביום 31 בדצמבר, 2018.  
  

1. הסברי הדירקטוריו  למצב עסקי התא גיד  
  

  כללי 1.1.
  

לפרטים א ודות תיא ור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, רא ה פרק א ' -  תיא ור   
עסקי התא גיד.  

  
.1.2

 
  כספי מצב 

מצבה הכספי של החברה, כפי שבא  לידי ביטוי בדוח המא וחד על המצב הכספי ליום 31.12.2017, 
הושפע מהותית מא יחוד של נכסי והתחייבויות תעודות הסל.  

ביום ה-3 בא וגוסט, 2017, פורסם ברשומות חוק השקעות משותפות בנא מנות (תיקו  מס' 28), 
התשע"ז-2017 (להל : "תיקו  28"). במסגרת תיקו  28 הוסבו תעודות הסל לקרנות סל, החל מיום 
ה - 3.10.2018 במספר פעימות כשכל א חת מה  כללה מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות. 
ההסבה הושלמה ביום 20.12.2018. המבנה המשפטי של תעודות הסל השתנה מא גרת חוב לקר  
נא מנות, תוך ביטול התחייבות תעודת הסל להשיג א ת תשוא ת הנכסים א חריהם היא  עוקבת. 
בנוסף ניתנה למשקיעים א פשרות לקבל מעי  רצועת ביטחו  בשיעור מוגבל בא ופ  שימנע א ת 
התממשותו של סיכו  מערכתי בשוק הו  כא שר מנהלי קרנות הסל גובים עבור רצועה זו דמי 

ניהול משתנים בשיעור מוגבל, כפי שנקבע במסגרת תיקו  28, בנוסף לדמי הניהול הקבועים.   
לא ור הא מור לעיל הדוח על המצב הכספי, ליום 31.12.2018, לא  כולל א ת ההשקעות השוטפות 
של החברות המא וחדות הייעודיות לכיסוי תעודות הסל והפיקדו  ומנגד לא  כולל א ת 
ההתחייבויות השוטפות בגי  תעודות הסל והפיקדו  וא ת ההתחייבויות השוטפות של החברות 
המא וחדות הייעודיות לכיסוי תעודות הסל והפיקדו . רא ה בנוסף בא ור 6 בדוחות הכספיים 

המא וחדים.  
  

 ההו  המיוחס לבעלי המניות של החברה - ליום 31.12.2018 הסתכם לכ-825 מיליוני ש"ח  1.2.1
בהשווא ה לכ-802 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. השינוי בהו  בתקופת הדוח נובע, 
בעיקר, מסה"כ רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של החברה בסך של כ-69 מיליוני ש"ח, 
ומדיבידנד שהוכרז ושולם לבעלי המניות של החברה בתקופת הדוח בסך של כ-43 

מיליוני ש"ח (בניכוי דיבידנד לחברות מא וחדות שהחזיקו במניות החברה).  
  

זכויות שא ינ  מקנות שליטה - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ-125 מיליוני ש"ח לעומת כ-   1.2.2
126 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. השינוי בתקופת הדוח נבע, בעיקר, מסה"כ רווח כולל 
המיוחס לזכויות שא ינ  מקנות שליטה בסך של כ -10 מיליוני ש"ח בניכוי דיבידנד לזכויות 
שא ינ  מקנות שליטה בסך של כ-8 מיליוני ש"ח ומרכישת זכויות שא ינ  מקנות שליטה 

בסך של כ-4 מיליוני ש"ח.  
  

 נכסים שוטפים  - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ-1,433 מיליוני ש"ח בהשווא ה לכ-1,156  1.2.3
מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017, ללא  נכסים מגבים. העלייה נובעת בעיקר מעלייה 
במזומנים ושווי מזומנים, בא שרא י לקוחות ובחייבים ויתרות חובה בקיזוז ירידה 

בהשקעות לזמ  קצר.  
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 השקעות של עמיתי קופות גמל - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ -96 מיליוני ש"ח לעומת 1.2.4 
כ-95 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. הסעיף כולל יתרת נכסי קופות גמל מבטיחות 

תשוא ה. לפירוט נוסף רא ה בא ור 23(ג)(8) בדוחות הכספיים המא וחדים.  
  

השקעות, הלווא ות ויתרות חובה  - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ -80 מיליוני ש"ח 1.2.5  
בהשווא ה לכ -47 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. הסעיף כולל בעיקר השקעות, הלווא ות, 
א שרא י לקוחות והוצא ות מרא ש לזמ  א רוך. עיקר העלייה נובעת מגידול בא שרא י 

לקוחות לזמ  א רוך בקבוצת פנינסולה בע"מ (להל : "פנינסולה").  
  

 השקעות, הלווא ות ושטרי הו  בחברות כלולות - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ-24 מיליוני 1.2.6 
ש"ח בהשווא ה לכ -21 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. העלייה נובעת מחלק החברה ברווחי 

החברות הכלולות.  
  

 רכוש קבוע - ליום 31.12.2018 הסתכם לכ-37 מיליוני ש"ח לעומת כ-40 מיליוני ש"ח ליום 1.2.7 
31.12.2017 והוא  מורכב בעיקרו מציוד וריהוט, מחשבים ושיפורים במושכר במשרדי 

הקבוצה.   
  

 נכסים בלתי מוחשיים, נטו - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ-1,174 מיליוני ש"ח לעומת כ-1.2.8 
1,150 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. העלייה נובעת בעיקר מרכישת נכסים בלתי 
מוחשיים במסגרת רכישת פעילות שירותי המסחר בניירות ערך ללקוחות העצמא יים 
והמוסדיים של בנק ירושלים בע"מ (להל : "פעילות בנק ירושלים") (רא ה בא ור 4א '(2) 
בדוחות הכספיים המא וחדים), מיו  הוצא ות הנפקה נדחות בפעילות קרנות סל (רא ה 
בא ור 13א ' בדוחות הכספיים המא וחדים), רכישת תוכנות והיוו  הוצא ות רכישה נדחות 

בקיזוז הפחתות.  
  

 התחייבויות שוטפות - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ-972 מיליוני ש"ח בהשווא ה לכ-649 1.2.9 
מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017, ללא  התחייבות בגי  תעודות סל ופיקדו , וללא  
התחייבויות שוטפות של חברות מא וחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סל ופיקדו . העלייה 
בהתחייבויות שוטפות נובעת בעיקר מעלייה בא שרא י לזמ  הקצר (בעיקר בפנינסולה) 

וזכא ים ויתרות זכות א חרים.  
  

 התחייבויות לא  שוטפות - ליום 31.12.2018 הסתכמו לכ-942 מיליוני ש"ח בהשווא ה לכ-1.2.10 
973 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2017. הירידה נובעת, בעיקר, מפרעו  א גרות חוב של 
החברה בסך של כ- 87 מיליוני ש"ח, פירעו  א גרות חוב (סידרה א ') של פנינסולה בסך של 
כ-86 מיליוני ש"ח, בניכוי גיוס א גרות חוב בחברה בסך של כ- 95 מיליוני ש"ח וגיוס 
א גרות חוב בפנינסולה בסך של כ- 98 מיליוני ש"ח. רא ה בנוסף בא ור 20 בדוחות 

הכספיים המא וחדים. 
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   הפעילות תוצא ות 1.3.
  

להל  דוחות רווח והפסד (במיליוני ש"ח):   
  

 
2018    2017  2016 

רבעו  4 
 2018

 
רבעו  3 
 2018

 
רבעו  2 

 
 2018

רבעו  1 
 2018

            
           הכנסות 

 81   80   80   79 280   338  320  מניהול קופות גמל ופנסיה
 21   31   39   22 124   113  113 מניהול תעודות סל וקרנות סל 

 48   48   50   51 181   192  197 מניהול קרנות נא מנות 
 6   6   7   7  30   26  26  מניהול תיקי השקעות

            
 156   165   176   159 615   669  656  סה"כ הכנסות מניהול השקעות

            
 25   26   25   29  69   77  105  מחבר הבורסה וברוקרא ז' מוסדי
הכנסות מימו  בגי  א שרא י חוץ 

 14   14   15   18  26   56  61 בנקא י  
 21   16   15   16  65   72  68  א חרות

            
 216   221   231   222 775   874  890  סה"כ הכנסות

            
הוצא ות שיווק, תפעול, הנהלה 

 169   169   175   175 592   666  688 וכלליות 
            

 47   52   56   47 183   208  202  רווח תפעולי
            

 1   1   -   (5) (1)  4  (3) רווח (הפסד) מניירות ערך, נטו
 (6)  (14)  (8)  (8) (31)  (30) (36) הוצא ות מימו , נטו

 (7)  (9)  (8)  (9) (24)  (17) (33) הוצא ות א חרות, נטו
חלק החברה ברווחי חברות 

 1   -   1   1  6   5  3 כלולות, נטו 
            

 36   30   41   26 133   170  133  רווח לפני מס
            

 13   15   16   12  45   64  56  מסים על הכנסה
            

 23   15   25   14  88   106  77  רווח לתקופה

            
 23   17   25   14  87   106  79 סה"כ רווח כולל לתקופה 

            
           רווח לתקופה מיוחס ל: 

 20   13   22   12  80   95  67 בעלי המניות של החברה 

 3   2   3   2  8   11  10 זכויות שא ינ  מקנות שליטה 
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רווח לפני מימו , פחת והפחתות ומיסים (EBITDA) (במיליוני ש"ח):  
  

  
2018  2017  

רבעו  4 
 2018
 

רבעו  4 
 2017

 

          
EBITDA   235   258   50   59  

  

  
2018  2017  

רבעו  4 
 2018

 
רבעו  4 
 2017

 

         
  EBITDA     235  243   52   61 מנוטרלת

 
  

  
2018  2017  

רבעו  4 
 2018

 
רבעו  4 
 2017

 

רווח בתוספת 
התא מות לסעיפי 

(FFO) 34   40  157   152   רווח והפסד  

  
בנטרול הסעיפים א שר יפורטו להל  הסתכמה ה- EBITDA ברבעו  הרביעי בשנת 2018 לסך של כ- 

52 מיליוני ש"ח:  
  

הסעיפים שנוטרלו ברבעו  הנוכחי כוללים סך של כ -1 מיליוני ש"ח בגי  תשלום מבוסס מניות 
וסך של כ-1 מיליוני ש"ח בגי  הפסדי הו  ועדכו  תמורה מותנית בגי  רכישת מניות.  

  
בתקופת הדוח, סך הסעיפים שנוטרלו כוללים סך של כ -2 מיליוני ש"ח בגי  תשלום מבוסס 
מניות, סך של כ-3 מיליוני ש"ח בגי  הפסדי הו , נטו ועדכו  תמורה מותנית בגי  רכישת מניות 
וסך של כ - 5 מיליוני ש"ח בגי  הכנסה עקב הכנסה שנרשמה ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך 

בתל א ביב בע"מ. 
  

 הכנסות 1.3.1.
הכנסות הקבוצה ברבעו  הרביעי של שנת 2018 הסתכמו לסך של כ-222 מיליוני ש"ח 

לעומת כ-221 מיליוני ש"ח ברבעו  המקביל א שתקד.   
הכנסות הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-890 מיליוני ש"ח לעומת כ-874 
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה א שתקד. עיקר העלייה נובעת מהכנסות חבר הבורסה 
וברוקרא ז' מוסדי, קרנות נא מנות וא שרא י חוץ בנקא י, בקיזוז הכנסות מניהול קופות 

גמל וקרנות פנסיה, כפי שיוסבר להל .  
  

הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכמו ברבעו  הרביעי של שנת 
2018 לסך של כ-79 מיליוני ש"ח לעומת כ-88 מיליוני ש"ח ברבעו  המקביל א שתקד. 
בתקופת הדוח הסתכמו הכנסות הקבוצה מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה לסך של כ-

320 מיליוני ש"ח לעומת כ-338 מיליוני ש"ח בשנת 2017. הירידה נובעת בעיקר מירידה 
בשיעור דמי הניהול הממוצעים.  
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להל  התפתחות היקף נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה (במיליא רדי 
ש"ח):   
    

היקף נכסים ליום 
    14.3.19  31.12.18  31.12.17  31.12.16 

           
נכסי קופות הגמל וקרנות 

 41.5   50.8   50.9   53.2  הפנסיה 

 
  

  

) *היקף נכסים ממוצע 
   

 
 

   
רבעו  4  

2018 
רבעו  3 

2018 
שנת  

2018 
רבעו  4  

2017    

           
 50.2  50.9   51.9   51.7   נכסי קופות הגמל וקרנות הפנסיה

 
  

 "ממוצע" - סכום היתרות של הנכסים המנוהלים לתחילת וסוף תקופה חלקי 2.   *)

  
הרווח התפעולי מניהול קופות גמל וקרנות פנסיה הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ -42 
מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-48 מיליוני ש"ח בשנת 2017. הירידה הינה בעיקר עקב 

הירידה בהכנסות בניכוי ירידה בהוצא ות הישירות. 
  

הכנסות הקבוצה מתעודות סל, קרנות סל וקרנות מחקות, נטו הסתכמו ברבעו  הרביעי 
של שנת 2018 לסך של כ-22 מיליוני ש"ח לעומת כ-26 מיליוני ש"ח ברבעו  המקביל 
א שתקד והכנסות של כ-113 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח בדומה לשנת 2017. ההכנסות 
ברבעו  הנוכחי כוללות הכנסות בגי  פעילות תעודות הסל עד למועד הפעימה 

הרלבנטית וביתרת התקופה, הכנסות מפעילות קרנות הסל.   
  

להל  התפתחות היקף הנכסים המנוהלים בתעודות הסל וקרנות הסל שבניהול הקבוצה 
(תכלית) (במיליא רדי ש"ח):   

  

היקף נכסים ליום 
    14.3.19 31.12.18 

       
 21.6  22.6  קרנות סל שא ינ  כספיות 

 0.4  0.4   קרנות סל כספיות
 22.0  23.0  סה"כ קרנות סל

 (0.9)  (0.9)  בניכוי החזקה הדדית
 21.1  22.1   סה"כ קרנות סל נטו

 
  

 היקף נכסים ליום
    30.9.18  31.12.17  31.12.16 

         
 31.8   31.8   29.1 תעודות סל ברוטו 

     
 (3.6)  (3.4)  (3.0)החזקות הדדיות של תעודות סל

     
 28.2   28.4   26.1  סה"כ תעודות סל נטו
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 *)היקף נכסים ממוצע 

  
 

 

 

 

רבעו  3 

2018 

רבעו  4  

2017    

      
 28.1   25.9 סה"כ תעודות סל נטו 

 
 "ממוצע" - סכום היתרות של הנכסים המנוהלים של תעודות הסל לתחילת וסוף *) 

תקופה חלקי 2.  
  
 הרווח התפעולי מתעודות וקרנות סל הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ-41 מיליוני ש"ח  

לעומת סך של כ-46 מיליוני ש"ח בשנת 2017. הירידה נובעת מירידה בנכסים המנוהלים 
ועלייה בהוצא ות הישירות.  

  
הכנסות הקבוצה מקרנות נא מנות הסתכמו ברבעו  הרביעי של שנת 2018 לסך של כ -51 
מיליוני ש"ח לעומת כ -48 מיליוני ש"ח ברבעו  המקביל א שתקד, והכנסות של כ-197 
מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ-192 מיליוני ש"ח בשנת 2017. העלייה בהכנסות 

נובעת מעלייה בהיקף הנכסים המנוהלים.  
  

הכנסות הקבוצה מניהול תיקים הסתכמו ברבעו  הרביעי של שנת 2018 לסך של כ-7 
מיליוני ש"ח בדומה לרבעו  המקביל א שתקד והכנסות של כ-26 מיליוני ש"ח בתקופת 

הדוח בדומה לשנת 2017.   
  

להל  התפתחות היקף נכסי קרנות הנא מנות וניהול התיקים שבניהול הקבוצה 
(במיליא רדי ש"ח):  

      

היקף נכסים ליום 
    14.3.19 31.12.18 31.12.17  31.12.16 

           
 22.4   24.9   26.2   27.6   קרנות נא מנות שא ינ  כספיות

 5.1   4.6   7.5   7.6  קרנות נא מנות כספיות 
        

 27.5   29.5   33.7   35.2  סה"כ קרנות נא מנות 

        
 18.6   17.7   17.6   18.5  היקף תיקים מנוהלים 

חלק התיקים שהושקע בקרנות 
 (3.1)  (3.1)  (2.8)   (3.0) הקבוצה 

        
 15.5   14.6   14.8   15.5   היקף תיקים, נטו
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   *)היקף נכסים ממוצע
   

 
 

   
רבעו  4 

2018 
רבעו  3   

2018 
שנת 

2018 
רבעו  4  

2017    
           

 24.5   25.6   26.4   26.7  קרנות נא מנות שא ינ  כספיות 
 4.7   6.1   5.1   6.3   קרנות נא מנות כספיות

        
 29.2   31.7   31.4   33.0   סה"כ קרנות נא מנות 

        
 17.6   17.7   17.9   17.9  היקף תיקים מנוהלים 

חלק התיקים שהושקע בקרנות 
 (3.1)  (3.0)  (3.0)  (2.9) הקבוצה 

        
 14.5   14.7   14.9   15.0  היקף תיקים, נטו 

 
  

 "ממוצע" - סכום היתרות של הנכסים המנוהלים לתחילת וסוף תקופה חלקי 2.  *)
  

הרווח התפעולי מקרנות נא מנות ומניהול תיקים הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ-76 
מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-80 מיליוני ש"ח בשנת 2017. הירידה נובעת מעלייה 

בהוצא ות הישירות.  
  

הכנסות מחבר בורסה וברוקרא ז' מוסדי הסתכמו ברבעו  הרביעי של שנת 2018 לסך 
של כ-29 מיליוני ש"ח לעומת כ-22 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה א שתקד והכנסות 
של כ-105 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ -77 מיליוני ש"ח בשנת 2017. העלייה 
בהכנסות בתקופת הדוח נובעת בעיקר מרכישת פעילות בנק ירושלים (רא ה בא ור 4א (2) 

בדוחות הכספיים המא וחדים) ומעלייה בהיקפי הפעילות.  
  

הרווח התפעולי מחבר הבורסה והברוקרא ז' המוסדי הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ-
33 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-21 מיליוני ש"ח בשנת 2017 והעלייה נובעת מעלייה 

בהכנסות.  
  

הכנסות מא שרא י חוץ בנקא י הסתכמו ברבעו  הרביעי של שנת 2018 לסך של כ-18 
מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-15 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה א שתקד והכנסות של 
כ-61 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ-56 מיליוני ש"ח בשנת 2017. העלייה נובעת 

מעלייה בתיק הא שרא י הממוצע של פנינסולה.  
  

הרווח התפעולי מא שרא י חוץ בנקא י הסתכם, בשנת הדוח, לסך של כ -30 מיליוני ש"ח 
לעומת סך של כ -26 מיליוני ש"ח בשנת 2017. העלייה נובעת מהעלייה בהכנסות.  

  
הכנסות א חרות הסתכמו ברבעו  הרביעי של שנת 2018 לסך של כ-16 מיליוני ש"ח 
לעומת כ-15 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה א שתקד והכנסות של כ-68 מיליוני ש"ח 
בתקופת הדוח לעומת כ-72 מיליוני ש"ח בשנת 2017. ההכנסות הא חרות כוללות 
הכנסות מעמלות ביטוח, מכללה ללימודי שוק ההו  (עד למכירתה), הפצת קרנות זרות 

וא חרות. רא ה בא ור 4ב' בדוחות הכספיים בדבר הסכם למכירת המכללה.  
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 הוצא ות שיווק' תפעול הנהלה וכלליות - הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 לסך 1.3.2.
של כ-175 מיליוני ש"ח לעומת כ-169 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל א שתקד והוצא ות 

של כ-689 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת כ -666 מיליוני ש"ח בשנת 2017. 
העלייה לעומת תקופה מקבילה א שתקד נובעת בעיקר מגידול בעמלות הפצה לבנקים 
ובעלויות הנובעות מהגידול בהיקפי פעילות במגזר חבר הבורסה והברוקרא ז' המוסדי.  

  
 רווח (הפסד) מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק נוסטרו' נטו הסתכם 1.3.3.

ברבעון הרביעי של שנת 2018 להפסד בסך של כ- 5 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של 
כ-2 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל א שתקד והפסד בסך של כ-3 מיליוני ש"ח בתקופת 
הדוח לעומת רווח בסך של כ-4 מיליוני ש"ח בשנת 2017. הירידה לעומת תקופה 
מקבילה א שתקד נובעת' בעיקר' מירידות הערך בשווקים' בעיקר בסוף חודש דצמבר 

2018. למועד א ישור הדוחות הכספיים צומצמו מרבית ההפסדים.  
  
 הוצא ות מימון' נטו - הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 לסך של כ-8 מיליוני ש"ח 1.3.4.

בדומה לרבעון המקביל א שתקד וסך של כ-36 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת סך 
של כ-30 מיליוני ש"ח בשנת 2017. השינוי בהוצא ות המימון' נטו לעומת תקופה קודמת 

הושפע בעיקר מהפרשים במדד המחירים לצרכן בין התקופות.  
  

 הוצא ות א חרות' נטו - הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 לסך של כ-9 מיליוני ש"ח 1.3.5.
לעומת כ-10 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל א שתקד ולסך של כ -33 מיליוני ש"ח בתקופת 
הדוח לעומת סך של כ-17 מיליוני ש"ח בשנת 2017. ברבעון השלישי בשנת 2017 רשמה 
החברה הכנסה בסך של כ-22 מיליוני ש"ח א שר נבעה מרווח משינוי זכויות של החזקת 

הקבוצה במניות הבורסה. הסעיף כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים. 
  

 מיסים על הכנסה  - חלק מחברות הקבוצה הינן מוסדות כספיים כמשמעותם בחוק מס 1.3.6.
ערך מוסף' תשל"ו - 1975. בהתא ם לכך' משלמות חברות א לו גם מס רווח. להרחבה 

רא ה בא ור 30 בדוחות הכספיים. 
מיסים על הכנסה הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 לסך של כ-12 מיליוני ש"ח 
לעומת כ-11 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל א שתקד וסך של כ-56 מיליוני ש"ח בתקופת 
הדוח לעומת סך של כ -64 מיליוני ש"ח בשנת 2017. להתא מה בין המס התיא ורטי 
הנובע מהרווח לפני מס לבין הוצא ות המיסים בפועל' רא ה בא ור 30ה' בדוחות 

הכספיים.  
  

 מימון ומקורות נזילות 1.4.
 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת (במיליוני ש"ח)   
  

 2018 2017  2016 

      
 88   106  77 רווח לתקופה 

 46   51  75 התא מות לסעיפי רווח והפסד 
     

רווח לתקופה בתוספת התא מות לסעיפי רווח והפסד 
 (FFO) 152  157   134 

     
 10   (276) (65)שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות 

 23   (2) (13)שינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות של תעודות הסל 
     
סה"כ תזרים מזומנים שנבע מפעילות (ששימש לפעילות) 

 167   (121) 74 שוטפת 
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ההתא מות החיוביות לסעיפי רווח והפסד שא ינן כרוכות בתזרימי מזומנים (הוצא ות לא  
תזרימיות) הושפעו בעיקר מהפחתות והוצא ות פחת של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים 
שהסתכמו בתקופת הדוח בסך של כ-63 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-56 מיליוני ש"ח בתקופה 
המקבילה א שתקד' מרווח משינוי זכויות במניות הבורסה לניירות ערך בתל א ביב בע"מ בסך של 
כ-22 מיליוני ש"ח שנרשם בתקופה המקבילה א שתקד' מהכנסה בגין מסים נדחים בסך של כ-6 
מיליוני ש"ח לעומת הוצא ה בסך של כ-11 מיליוני ש"ח בתקופה קודמת ומשערוך א גרות החוב 
של הקבוצה בסך של כ -6 מיליוני ש"ח לעומת הכנסה בסך של כ -2 מיליוני ש"ח בתקופה 

המקבילה א שתקד.   
  

תזרים המזומנים שנבע מפעילות השקעה הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ-78 מיליוני ש"ח 
לעומת תזרים מזומנים ששימש לפעילות השקעה בסך של כ-21 מיליוני ש"ח בשנת 2017. עיקר 
התזרים הינו ממזומן א שר נבע מפירוק החברות הייעודיות בתחום תעודות הסל' זא ת בעקבות 
תיקון 28 (רא ה בא ור 6 בדוחות הכספיים המא וחדים) ותזרים שנבע ממכירת מניות הבורסה בסך 
של כ -27 מיליוני ש"ח. בנוסף שימש תזרים המזומנים לרכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי 
מוחשיים בסך כולל של כ-56 מיליוני ש"ח' לשינוי בהשקעות לזמן קצר בסך של כ-28 מיליוני 
ש"ח' למתן הלווא ה לזמן קצר לצד קשור בסך של כ- 13 מיליוני ש"ח' לפירעון התחייבויות בגין 
צירוף עסקים בסך של כ-10 מיליוני ש"ח ולשינוי בפיקדונות מוגבלים בסך של כ -11 מיליוני ש"ח. 
בתקופה המקבילה א שתקד עיקר התזרים הינו כתוצא ה מרכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי 
מוחשיים בסך כולל של כ-32 מיליוני ש"ח' בקיזוז מזומנים שנבעו בגין מיזוג פעילות הגמל' בסך 
של כ-6 מיליוני ש"ח תמורה נטו' ממימוש השקעות לזמן קצר בסך של כ-13 מיליוני ש"ח ותמורה 

בגין מימוש חברה כלולה' בסך של כ-12 מיליוני ש"ח.  
  

תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון הסתכם בתקופת הדוח בסך של כ-34 מיליוני ש"ח 
לעומת תזרים שנבע מפעילות מימון בסך של כ-191 מיליוני ש"ח בשנת 2017. עיקר השינוי נובע 
מהנפקת א גרות חוב (סדרה ג') של החברה בסך של כ -95 מיליוני ש"ח ומהנפקת א גרות חוב 
בפנינסולה בסך של כ-98 מיליוני ש"ח וכן מגידול בא שרא י לזמן קצר מתא גידים בנקא יים בסך של 
כ-16 מיליוני ש"ח בניכוי דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה בסך של כ -43 מיליוני ש"ח' 
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שא ינן מקנות שליטה בסך של כ -8 מיליוני ש"ח' פירעון של א גרות 
חוב (סדרה ג') של החברה בסך של כ-87 מיליוני ש"ח ופירעון של א גרות חוב (סדרה א ') של 

פנינסולה בסך של כ -86 מיליוני ש"ח.  
  

להלן ריכוז יתרות מתא גידים בנקא יים - במיליוני ש"ח:  
  

 31.12.18  30.9.18  31.12.17 
      

 5   31   21 א שרא י מתא גידים בנקא יים לז"ק (ללא  חלויות שוטפות) 

 241   247   344 א שרא י לצורך מימון א שרא י חוץ בנקא י (פנינסולה) 
הלווא ות לזמן א רוך מתא גידים בנקא יים (כולל חלויות 

 117   99   106 שוטפות) 

 363   377   471 סה"כ 
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  המא זן תא ריך לא חר א ירועים 1.5.
  

לפרטים בדבר א ירועים לא חר תא ריך המא זן' רא ה בא ור 34 בדוחות הכספיים המא וחדים וכן דוח 
תיא ור עסקי התא גיד.  

 
  הדירקטוריון והסברי שוק לסיכוני החשיפות תמצית 1.6.

  

לגבי חשיפות לסיכוני שוק רא ה הרחבה בסעיף 2 להלן.  
  

להלן סיכומי מבחני הרגישות לשינויים בגורמי השוק הרלבנטיים (במיליוני ש"ח) ליום 31 בדצמבר' 
2018 למכשירים שלא  למטרת הגנה:   

  

 

המכשיר הרגיש 

רווח (הפסד) מהשינויים 
 בגורם השוק 

שווי הוגן של 
נכסים 

והתחייבויות   

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק   

   

          

עלייה של 
 10%

עלייה של 
 5%

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

שינויים בני"ע (כולל מניות; 
 (8)  (4)  79   4  8 א ג"ח וכתבי א ופציה) 

 (78)  (39)  (780)  39  78  שינויים בשיעורי ריבית 

 (8)  (3)  79   3  8  שינויים בשערי החליפין 
שינויים במדד המחירים 

 55   27   (554)  (27) (55)לצרכן 
 

  
מנכ"ל החברה מבצע' בין היתר' בא מצעות מחלקת ניהול סיכונים' בדיקות וביקורות לגבי תיק 
ההשקעות העצמי (נוסטרו) הכולל של הקבוצה והשינויים החלים בו כתוצא ה משינויי מגמות בשוק 
ההון וכן מבצע א ת השינויים בתיק ההשקעות והתא מתו למבנה ורמת הסיכון שנקבעו על ידי 

דירקטוריון החברה.  
  

שינויים בשערי הריבית של א ג"ח סדרה ג'' א שר מקבלים ביטוי בשערי הבורסה של א ג"ח ג'' א ינם 
משפיעים על החברה מבחינה חשבונא ית (למעט השפעות מדד).  

  
כמו כן' לחברה חשיפה לשינויים בשערי חליפין כמפורט בטבלה לעיל א שר עשויים לקבל ביטוי 
בעיקר בשינויים בשווי ההוגן של ניירות ערך. בנוסף' לחברה חשיפה מהותית למדד המחירים לצרכן 
א שר מחולקת לשניים: א . חשיפה מהתחייבויות החברה הנובעות מא גרות חוב שנסחרות והונפקו 
בבורסה. ב. חשיפה שנובעת מהחזקה של א גרות חוב (בעיקר סחירות) בתיק הנוסטרו של החברה 
א שר מקבלת ביטוי בשערי א גרות החוב בבורסה. לגבי סך ההתחייבות בגין א גרות חוב בהיקף של כ-
56 מיליוני ש"ח ליום 31.12.2018 ביצעה החברה עסקת גידור להגנה מפני שינויים במדד המחירים 

לצרכן.  

 
   201812.13. ליום החברה התחייבויות מצבת 1.7.

 
לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 31.12.2018' רא ה דיווח מיידי מיום 28.3.2019. 
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2. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  

 
הא חרא י על ניהול סיכוני שוק בתא גיד  

שם הא חרא י ליום הדוח - רו"ח עינת רום המכהנת כסמנכ"ל כספים. לפרטים בדבר השכלתה' כישוריה 
וניסיונה העסקי של הא חרא ית' רא ו תקנה 26א  לחלק הרביעי (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי 

לשנת 2018.  

בתכלית ניהול קרנות נא מנות בע"מ (להלן: "תכלית")' המרכזת א ת פעילות קרנות הסל, מר א יל סגל' מנכ"ל 

תכלית וגב' רויטל עמר א שר מנהלת א ת מחלקת ניהול סיכונים, הינם הא חרא ים לניהול סיכוני שוק.  

במיטב דש ברוקרא ז' בע"מ' העוסקת במתן שירותי מסחר וביצוע עסקא ות בניירות ערך' מר רועי לא ופר' 

סמנכ"ל תפעול ובקרת סיכונים, הינו הא חרא י לניהול סיכוני שוק.   
במיטב דש ניהול תיקים בע"מ' העוסקת בניהול תיקי השקעות' המנכ"ל' מר א יתן רותם' הינו הא חרא י 

לניהול סיכוני שוק.   
במיטב דש טרייד בע"מ' העוסקת במתן שירותי חבר בורסה' המנכ"ל' מר א ושר טובול' הינו הא חרא י לניהול 

סיכוני השוק.  
בפנינסולה' העוסקת בתחום הא שרא י החוץ בנקא י' מר מיכה א בני' מנכ"ל ודירקטור' הינו הא חרא י לניהול 

סיכוני שוק והוא  פועל תחת פיקוח דירקטוריון פנינסולה.  

לפרטים בדבר השכלתם, כישוריהם וניסיונם העסקי של מר א יל סגל' מר א יתן רותם ומר א ושר טובול רא ו 

תקנה 26א  לחלק הרביעי (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי לשנת 2018.  
  

תיא ור סיכוני השוק א ליהם חשוף התא גיד  
היקף עסקיה של הקבוצה ורווחיותה מושפעים מהותית ממצב שוק ההון. להרחבה רא ה דוח תיא ור עסקי 

התא גיד וביא ור 21 לדוחות הכספיים המא וחדים.  
להלן הרכב תיק ההשקעות של החברה וחברות מוחזקות' על פי א פיקי השקעה (החזקות בקרנות נא מנות 

פוצלו למרכיביהן) במיליוני ש"ח:  
  

 31.12.18 31.12.17 

    
 228  364 א ג"ח ממשלתי' פקדונות ומזומנים 

 10 32קרנות השקעה וא גרות חוב מגובות הלווא ות  
 18  26 א ג"ח קונצרני 

 30  38 מניות' כתבי א ופציה וקרנות סל 

 286  460  סה"כ ללא  תכלית

   
השקעות שוטפות של חברות מא וחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סל' 

 157  - התחייבות ופיקדון 

 17  - א ג"ח ממשלתי' א ג"ח קונצרני פיקדונות ומזומנים 

 26  - מניות וכתבי א ופציה 

 6  - חוזים עתידיים 

 206  - סה"כ תכלית 

 492  460 סה"כ 
התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר 

מניות 
  

(4) (7) 
 -  (4)נגזרים 

 (22) (2) א ג"ח קונצרני וא חר
 (29) (10)סה"כ התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר 

   
 450 סה"כ הרכב תיק השקעות' נטו 

 

 463 

  
סכומים נדרשים בגין דרישות הון וא חרות בחברות מא וחדות 

 

 119  231 
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שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  

  
להלן מבחני רגישות בהתא ם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים (במיליוני ש"ח) ליום 31.12.2018  

  
מבחן רגישות לשינויים בניירות ערך סחירים א שר נזקפים לרווח והפסד   

  

   

  
          

המכשיר הרגיש  

רווח (הפסד) 
מהשינויים בגורם 

השוק 

שווי הוגן של 
הנכס 

רווח (הפסד) 
מהשינויים בגורם 

השוק 

עלייה של 
 10%

עלייה של 
 5%

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

 (8)  (4)  79   4   8  *) ניירות ערך סחירים

סה"כ מכשירים שלא  למטרת 
הגנה 

 

 8   4   79  (4)  (8) 
  

הנתונים לעיל לא  כוללים יתרת ניירות ערך בחסר בסך של כ-6 מיליוני ש"ח שנמכרו על ידי הקבוצה *)  
כחלק מעסקא ות (א שר הצד השני להן הינו בדרך כלל בנק בישרא ל) בהן רכשה הקבוצה מכשירים 
 (Put ומכירת א ופציית Call קניה של א ופציית) פיננסיים נוספים לרבות א ופציות וחוזים סינטטיים
והכל במחיר מימוש זהה ולתקופת מימוש זהה ושיעבדה פיקדונות' כך שסך החשיפה הא פשרית 

לשינויים בגין כלל מרכיבי העסקה לשינויים במחירי מניות בבורסה' א ינה מהותית.  
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מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית  
  

 

המכשיר הרגיש 

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק (ריבית)  

  
שווי הוגן של 
ההתחייבויות

 
רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק (ריבית) 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5%

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          

          
 (57)  (28)  (568)  28   57 *) א ג"ח סדרה ג' 

 (24)  (12)  (238)  12   24 *) א ג"ח חברה מא וחדת 
 3   1   26   (1)  (3)א ג"ח קונצרני 

          

סה"כ מכשירים שלא  
למטרת הגנה 

 

 78   39  (780)  (39)  (78) 

  

 א גרות החוב הונפקו על ידי החברה והחברה המא וחדת והן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-א ביב.  *) 

  
מבחן רגישות לשינויים בנכסים שא ינם סחירים זמינים למכירה  

  

 

המכשיר הרגיש 

רווח (הפסד) 
מהשינויים בגורם 

  השוק

שווי הוגן של 
נכס 

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5% 

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
 -   -  4   -   - השקעה במניות 

         
סה"כ מכשירים שלא  למטרת 

הגנה 
 

 -   -   4  -   - 
  

מבחן רגישות לשינויים בשערי החליפין  

המכשיר הרגיש 

  

 

רווח (הפסד) 
מהשינויים בגורם 

שווי הוגן של   השוק 
נכסים 

והתחייבויות 

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק 

עלייה של 
 10%

עלייה של 
 5%   

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
 (3)  (1)  27   1   3 מזומנים ושווי מזומנים 

 (5)  (2)  47   2   5 השקעות לזמן קצר 
 (2)  (1)  25   1   2 נכסים א חרים 

 2   1   (20)  (1)  (2)התחייבויות שוטפות 

          

סה"כ מכשירים שלא  למטרת 
 (8)  (3)  79   3   8 הגנה 

          
 

  
   



    

 1

מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן  

  14

המכשיר הרגיש 

  

 

רווח (הפסד) 
מהשינויים בגורם 

שווי הוגן של   השוק 
נכסים 

והתחייבויות 

רווח (הפסד) 
מהשינויים בגורם 

השוק 

עלייה של 
 10%

עלייה של 
 5% 

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
 (3)  (1)  26   1  3 השקעות לזמן קצר 

 (3)  (2)  31   2  3 לקוחות וא שרא י לקוחות 
 4   2   (43)  (2) (4)זכא ים א חרים 

 57   28   (568)  (28) (57) *) א ג"ח סדרה ג'

         

סה"כ מכשירים שלא  למטרת 
 55   27   (554)  (27) (55)הגנה 

 
 כולל השפעה בגין גידור א ג"ח סדרה ג' לשינויים במדד.  *)  

  
להלן מבחני רגישות בהתא ם לשינויים בגורמי השוק הרלוונטיים (במיליוני ש"ח) ליום 31.12.2017 

  
הנתונים להלן א ינם כוללים א ת ההשקעות ו/א ו התחייבויות המיוחסות לחברות הייעודיות (פעילות 
תעודות הסל של תכלית) א שר מוצגות בסעיף נפרד בהמשך הדוח וכן א ינם כוללים א ת הנכסים הפיננסיים 
העודפים של תכלית' היות והם הושקעו בפיקדונות בנקא יים' מק"מים' א גרות חוב ממשלתיות ובמכשירים 
פיננסיים א שר לדעת תכלית הינם ברמת סיכון דומה וכן ניירות ערך בתכלית א שר הוחזקו כנגד ניירות ערך 
בחסר' א שר החשיפה נטו בגינם א ינה מהותית לקבוצה. הנכסים העודפים של תכלית' ניירות הערך שלהם 
וניירות הערך בחסר היוו חלק מפעילותן העסקית של תעודות הסל וההכנסות בגינן נרשמו יחד עם 

ההכנסות מפעילות תעודות הסל' נטו.  
  

מבחן רגישות לשינויים בניירות ערך א שר נזקפים לרווח והפסד   
  

 

המכשיר הרגיש 

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק  

שווי הוגן של 
הנכס 

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5%

ירידה של  
 5%

ירידה של 
 10%

          
 (4)  (2) 41   2   4  *) ניירות ערך סחירים

         
סה"כ מכשירים שלא  למטרת 

הגנה 
 

 4   2   41 (2)  (4) 
  

הנתונים לעיל לא  כוללים יתרת ניירות ערך בחסר בסך של כ-11 מיליוני ש"ח שנמכרו  על ידי  *) 
הקבוצה כחלק מעסקא ות (א שר הצד השני להן הינו בדרך כלל בנק בישרא ל) בהן רכשה הקבוצה 
מכשירים פיננסיים נוספים לרבות א ופציות וחוזים סינטטיים (קניה של א ופציית Call ומכירת 
א ופציית Put) והכל במחיר מימוש זהה ולתקופת מימוש זהה ושיעבדה פיקדונות' כך שסך החשיפה 

הא פשרית לשינויים בגין כלל מרכיבי העסקה לשינויים במחירי מניות בבורסה' א ינה מהותית.  
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מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית  
  

 המכשיר הרגיש

רווח (הפסד) מהשינויים 
 בגורם השוק (ריבית) 

שווי הוגן של 
ההתחייבויות 

 
רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק (ריבית) 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5% 

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
 (54)  (27)  (541)  27   54   *)א ג"ח סדרה ג'

 (22)  (11)  (223)  11   22  *)  א ג"ח חברה מא וחדת
הלווא ות מתא גידים 

 (1)  (1)  (11)  1   1 בנקא יים 
 1   1   15   (1)  (1) א ג"ח קונצרני

         
סה"כ מכשירים שלא  

למטרת הגנה 
 

 76   38  (760)  (38)  (76) 
  
א גרות החוב הונפקו על ידי החברה והחברה המא וחדת והן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-א ביב.   *)
  

מבחן רגישות לשינויים בנכסים שא ינם סחירים זמינים למכירה  

 

המכשיר הרגיש 

רווח (הפסד)  
מהשינויים בגורם  

 השוק 

שווי הוגן של 
נכסים 

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5% 

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
 -   -  4   -   - השקעה במניות 

        
סה"כ מכשירים שלא  למטרת 

הגנה 
 

 -   -   4  -   - 
  

מבחן רגישות לשינויים בשערי החליפין  
  

המכשיר הרגיש 

רווח (הפסד) מהשינויים 
שווי הוגן של בגורם השוק   

נכסים 
וההתחייבות

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5% 

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
 (1)      -   8      -    1 מזומנים ושווי מזומנים 

 (1)   (1)   13    1    1 השקעות לזמן קצר 

        
סה"כ מכשירים שלא  למטרת 

הגנה 
 

 2    1    21   (1)   (2) 
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מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן  

המכשיר הרגיש

  

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק   שווי הוגן של  

נכסים 
וההתחייבות

רווח (הפסד) מהשינויים 
בגורם השוק 

  
עלייה של 

 10% 
עלייה של 

 5%
ירידה של 

 5%

   

ירידה של 
 10%

 (2)  (1) 22   1   2 השקעות לזמן קצר 
 (1)  (1) 10   1   1 לקוחות וא שרא י לקוחות 

 -   -  3   -   - חייבים ויתרות חובה 
 2   1  (43)  (1)  (2) זכא ים א חרים

 53   27  (541)  (27)  (53) *)א ג"ח סדרה ג' 
התחייבויות לתא גידים 

 1   1  (11)  (1)  (1)בנקא יים 

        
סה"כ מכשירים שלא  למטרת 

הגנה 
 

(53)  (27)  (560)  27   53 
  

כולל השפעה בגין גידור א ג"ח סדרה ג' לשינויים במדד.     *)
  

ניתוחי רגישות של תכלית בגין פעילות תעודות הסל (במיליוני ש"ח) ליום 31.12.2017  

 

 ניתוח רגישות  - חשיפה לשוק (דלתא ) 
היקף  רווח (הפסד) מהשינויים 

חשיפה 
לנכס 

הבסיס 

רווח (הפסד) מהשינויים 

המכשיר הרגיש 
עלייה של 

 10%
עלייה של 

 5%  
ירידה של 

 5%
ירידה של 

 10%

          
         נכסים לסדרה 

נכסי בסיס הכלולים במדד 
חוזים לנכס בסיס לתקופה 

של 

 1'672  836   16'724  (836)  (1'672) 

 (191)  (95)  906'1   95  191    עד 3 חודשים 

א ופציות לנכס בסיס לתקופה
 1   -   (7)  -  (1)   של עד 3 חודשים 

ETF  89  44   887  (44)  (89) 
 SWAP (842)  (421)  420'8   421  842 עסקא ות 

תעודות  סל ומוצרי מדדים 
 (343)  (171)  426'3   171  343    א חרים 

        
 (136'3)  (567'1)  356'31   567'1  136'3 סה"כ נכסים 

        
        התחייבויות לסדרה 

        
חשיפה בגין תעודות 

 136'3   568'1   (363'31)  (568'1) (136'3)שהונפקו 

 -   1   (7)  (1) -  סה"כ

 

נכסים לסדרה שהם מניות 
 -   -   (1)  -  -  *) החברה (מניות בא וצר)

סה"כ 
 

(*
 - (1)  (8)   1   - 

חשיפה חשבונא ית בלבד ולא  כלכלית. החשיפה צומצמה' על ידי ביצוע עסקת NOTE הפרשים   
במזומן ללא  זכות המרה על מניות החברה.  
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המכשיר הרגיש 

 ניתוח רגישות למטבע חוץ

 
רווח (הפסד) 
היקף  מהשינויים 

חשיפה 
לנכס 

הבסיס 

 
רווח (הפסד) 
מהשינויים 

עלייה של 
 10% 

עלייה של 
 5%  

ירידה של 
 5%

ירידה של 
 10%

          
         נכסים לסדרה 

          
 (509)  (255)  092'5   255   509 דולר א רה"ב 

 (57)  (29)  575   29   57  א ירו
 (4)  (2)  39   2   4 לירה שטרלינג 

 (3)  (2)  31   2   3 ין 
 -   -   5   -   - וא ן 

 (1)  (1)  11   1   1  דולר הונג -קונג
 (1)  (1)  13   1   1 ריא ל 

 (4)  (2)  37   2   4  רופי
 (1)  -   6   -   1  דולר א וסטרלי

          
 (580)  (292)  809'5   292   580  סה"כ נכסים

          
         התחייבויות לסדרה 

          
 (511)  (256)  110'5   256   511  דולר א רה"ב

 (58)  (29)  579   29   58  א ירו
 (4)  (2) 39   2   4  לירה שטרלינג

 (3)  (2) 31   2   3  ין
 -   -   5   -   - וא ן 

 (1)  (1) 11   1   1  דולר הונג -קונג
 (1)  (1) 13   1   1  ריא ל
 (4)  (2) 38   2   4  רופי

 (1)  -   6   -   1 דולר א וסטרלי 
          

 293   583 סה"כ התחייבויות 

 

  5'832  (293)  (583) 
         

חשיפה' נטו  -נכסים בניכוי 
         התחייבויות 

          
 2   1   (18)  (1)  (2)דולר א רה"ב 

 1   -   (4)  -   (1) א ירו
 -   -   (1)  -   -  רופי

          
 3   1   (23)  (1)  (3) *) סה"כ חשיפה' נטו

 

 
 טרם תיקון 28 בתעודות שיקליות בהן התחייבו לתשוא ת מדד בחו"ל' כא שר יורד מדד חו"ל א ליו  *)  

צמודה התעודה' הייתה קיימת חשיפה לעליית שער המטבע בו ולהיפך. מרבית החשיפה כא מור 
נבעה מתעודות כא מור.  

לתכלית קיים נוהל סגירת פוזיציות בהתא ם לפערים שנוצרו מהתנודות לעיל על מנת שלא  להגיע 
לחשיפות גדולות. יצויין כי במקרים קיצונים ההפסד מתעודות א לה היה עשוי להיות מהותי מא וד 

לחברה. לא חר כניסתו לתוקף של תיקון 28 צומצמה החשיפה לחברה מתחום הפעילות.  
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3  היבטי ממשל תאגידי 
  

 תרומות 1 3 
 

בשנת 2018 תרמה הקבוצה סך של כ - 1 2 מיליוני ש" ח    
כמו כן, בשנת 2018 תרמה החברה לגופים מסוימים תרומות העולות על סך של 50 אלפי ש" ח 
לתרומה  אין קשרים בין גופים אלו לבין החברה, דירקטור, מנהל כללי, בעל השליטה או קרובו, 

בקשר לתרומות כאמור   
  

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית   2 3 
  

ביום 30 במרס, 2014 קבע דירקטוריון החברה כי המספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות 
חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה, לא יפחת משלושה דירקטורים, וזאת בהתחשב בהיקף 
החברה, מהות פעילותה ומורכבותה ובהתחשב בגודלה של החברה  מספר הדירקטורים בעלי 
מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה נקבע גם בהתחשב במיומנות החשבונאית, העסקית 
והפיננסית הגבוהה הקיימת בקרב נושאי משרה בכירה בחברה, ולאור מערך הייעוץ החיצוני 

המקצועי השוטף בו נעזרת החברה   
  

למועד פרסום הדוח, הדירקטורים, בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם:   
  

בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בניהול  - מר אבנר סטפק
ותקשורת  

בעל תואר שני במנהל עסקים, תואר שני במשפטים ותואר  - רו" ח אבי באשר 
ראשון בכלכלה וחשבונאות  

בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות    - רו" ח יעקב גולדמן (דח" צ) 

בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה  - רו" ח אריה נחמיאס 
וחשבונאות  

בעלת תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה  - רו" ח רונית נועם (דח" צ) 
וחשבונאות  

בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר ראשון בכלכלה    - מר דוד ברוך 

בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות    - רו" ח אשר דן ינאי שליין 

מיומנותם החשבונאית והפיננסית נובעת מהשכלה אקדמית או ניסיון מקצועי  לפרטים נוספים 
אודות ניסיונם והידע של הדירקטורים הנ" ל, ראו תקנה 26 בדוח פרטים נוספים לדוחות 

התקופתיים לשנת 2018   
  

גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים   3 3 
  

 תקנון החברה לא קובע הוראה בדבר מינוי דירקטורים בלתי תלויים   
  

 נכון למועד אישור הדוח מועסקים בקבוצה 28 עובדים עם מוגבלויות, המהווים כ- 9% 2 מכלל 4 3 
עובדיה   
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מבקר פנים  5 3

 

שם המבקר:  מאיר איליה, רו" ח א   
תאריך תחילת כהונתו: 2013 5 30  

הכשרתו של מבקר הפנים:  מוסמך במשפטים LL.M, מוסמך במנהל עסקים M.B.A, מבקר 
פנימי מוסמך בביקורת פנים CIA, רואה חשבון מוסמך מטעם מועצת רואי חשבון   

מבקר הפנים עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות, תשנ" ט-1999 ובהוראות סעיף 
3(א) וסעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ" ב -1992   

  

מבקר הפנים מעניק לחברה שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני מטעם משרד רו" ח ב   
רוזנבלום - הולצמן  (להלן:  " רוזנבלום  - הולצמן" )  למיטב ידיעת החברה, המבקר אינו 

מחזיק בניירות ערך של החברה או של גופים קשורים   
רוזנבלום - הולצמן מבצעים עבור חברות בקבוצה דוחות ביקורת פנים מטעם הביקורת 
הפנימית בחברות בנות  למועד זה, אין בכך כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו של מבקר 

הפנים  
 

ביום 2013 5 30 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, את מינויו 
של מר מאיר איליה לתפקיד מבקר הפנים של החברה   

  

תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאישור המינוי:   ג   
רו" ח מאיר איליה הינו בעל ידע וניסיון רב בביצוע ביקורת פנים במוסדות פיננסים לאור 

מומחיותו בתחום   
ניסיונו של רו" ח איליה בתפקיד ראש תחום פיננסים ברוזנבלום  - הולצמן מהווה ערך 

מוסף לביקורת הפנימית בקבוצה ומסייע ליישום של פיקוח על פעולות אכיפה וציות   
ועדת הביקורת והדירקטוריון סבורים כי רו" ח איליה כשיר לעמוד בתפקידים המוטלים על 
מבקר פנים וכי יש ביכולתו הזמן והאמצעים לביצוע התפקיד ולמתן תרומה איכותית 

לביקורת הפנימית בקבוצה בכללותה   
  

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו" ר דירקטוריון החברה, מר אלי ברקת   ד   
  

ועדת הביקורת של החברה אישרה תוכנית ביקורת לשנת 2018 על סמך סקר סיכונים ה   
והמלצותיהם של מבקר הפנים והנהלת החברה  תוכנית הביקורת של המבקר הפנימי הינה 

תוכנית רב שנתית   
 

תוכניות העבודה של הביקורת הפנימית נבנות ע" י המבקר הפנימי של החברה ומאושרות 
ע" י ועדת הביקורת של החברה   

  

שעות הביקורת נקבעו בהתאם להערכת ועדת הביקורת ומנכ" ל החברה בהתאם לנושאי ו   
הביקורת ובהתחשב בשעות ביקורת הפנים בחברות הבנות  תכנית הביקורת קובעת 
נושאים לבדיקה ומגדירה מסגרת שעות  במידה ומבקר הפנים מוצא לנכון לבחון נושאים 
נוספים שהתעוררו במהלך הביקורת או להרחיב את היקף השעות, נדרש אישור ועדת 

הביקורת    
  

מעת לעת מבקר הפנים עורך ביקורת אודות עסקאות מהותיות כהגדרתן בתקנות ניירות 
ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש" ל -1970   

  

יצוין כי חלק מהחברות הבנות של החברה כפופות להוראות דין ורגולציה, המחייבות מינוי ז   
מבקר פנימי  המבקר הפנימי ממונה על ידי הדירקטוריון של כל חברה  תכנית הביקורת 
הפנימית והיקפה נקבעים ומאושרים על ידי האורגנים המוסמכים בכל חברה, בהתאם 
להוראות הרלוונטיות לתחום פעילותה  מר אמיר לוי משמש כמבקר הפנים במרבית 
חברות הבנות של החברה  מבקר הפנים של החברות הבנות מעניק לחברות הבנות שירותי 
ביקורת פנים כגורם פנימי ונעזר בגורמים חיצוניים, במידת הצורך  ממצאי הביקורת 

הפנימית בכל חברה נידונים בוועדת הביקורת ו/או בדירקטוריון של אותה חברה  
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תכנית העבודה של מבקר הפנים ערוכה בהתחשב בנושאי הביקורת שנערכו בשנים ח   

קודמות תוך הכללת נושאים המהותיים לחברה  לעיתים חלים שינויים בתוכנית העבודה 
של המבקר הפנימי בהתאם לדרישת יו" ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת  להלן יובא 
פירוט של שעות ביקורת הפנים שבוצעו בחברה ובחברות הבנות שלה בשנת 2018 (לא 

כולל ביקורת סוקס):   
  

מבקר פנים למועד הדוח תחומי פעילות 
שעות ביקורת  
בשנת 2018  

442 רו" ח מאיר איליה מיטב דש השקעות בע" מ 
5,970 מר אמיר לוי גמל ופנסיה   
1,310 מר אמיר לוי ניהול תיקים  

870 מר אמיר לוי קרנות נאמנות  

410 מר אמיר לוי ברוקראז'  

1,770 מר אמיר לוי חבר בורסה 
1,510 מר אמיר לוי כלל חברות הקבוצה 

280 מר אמיר לוי חברות בקבוצת תכלית  
300 רו" ח יוסי גנוסר  קבוצת פנינסולה בע" מ  

12,862  סה" כ 

  
  

מבקר הפנים עורך את ביקורתו בכתב בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים כאמור בסעיף   ט 
4(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ" ב-1992 וכאמור בחוק החברות, לרבות לפי תקני 
ביקורת מקובלים של לשכת מבקרי הפנים העולמית IIA  מבקר הפנים הצהיר אודות 
כשירותו לכהן כמבקר פנים של החברה והתחייבותו למלא תפקידו בהתאם לתקנים 

מקצועיים  במסגרת הדוחות הכספיים מבקר הפנים אישר את הצהרתו   
 

למבקר הפנים ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות מידע של החברה י   
והחברות המוחזקות, לרבות לנתונים כספיים, כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית, 

התשנ" ב-1992  
  

דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי בחברה הוגשו בכתב לחברי ועדת הביקורת סמוך   יא 
לפני הדיונים בועדת הביקורת  המועדים בהם התקיימו דיוני ועדת הביקורת של החברה, 
לרבות בתוכנית ביקורת הפנים ובממצאי הביקורת הפנימית הינם:  2018 1 17, 2018 2 4, 
2018 3 13, 2018 5 22, 2018 8 9, 2018 11 15, ו - 2019 3 24  בנוסף, התקיימו ישיבות בוועדות 

הביקורת של החברות הבנות   
 

להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי, רציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר   יב 
הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית 

בחברה ובחברות הבנות  
  

התקציב הכספי הכולל עבור עבודת הביקורת הפנימית בשנת 2018 הסתכם לסך של כ- 7 2 יג   
מיליוני ש" ח   

  

 לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפנימי אינו משפיע על שיקול דעתו המקצועי  יד   
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 גילוי בדבר שכר טרחה בגין שרותי רואה חשבון מבקר  6 3
 

        

השרות שם המשרד המבקר 
שנת 2018 

(באלפי 
ש''ח) 

שנת 2018 
שעות 

עבודה 

שנת 2017 
(באלפי 
ש''ח) 

שנת 2017 
שעות 
 עבודה

קוסט, פורר, גבאי את קסירר,
 14,964  2,035  17,224 2,000ביקורת ומיסים רואי חשבון 

קוסט, פורר, גבאי את קסירר,
 2,440  559  1,005 432שירותי ייעוץ רואי חשבון 

 קסלמן קסלמן רואי חשבון 
חברות מאוחדות  - 

 1,183  121  1,390 160ביקורת ומסים 

 קסלמן קסלמן רואי חשבון 
חברות מאוחדות - 

 - -   75 11שרותים נוספים 

בן דוד, שלוי, קופ ושות' רואי
חשבון 

 

חברה מאוחדת -
 240  60  200 60ביקורת ומסים 

  
  

העקרונות לקביעת שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר:  
 

החברה בוחנת את שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים תוך התחשבות בניסיונם ובידע 
המקצועי שלהם, במוניטין שלהם וביכולתם לתת ערך מוסף איכותי בביקורת הדוחות הכספיים 

בקבוצה ובייעוץ עסקי כלכלי.   
  

הגורם המאשר את שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון החברה.  
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גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים     4
  

האורגן בחברה האחראי על בקרת העל (כמשמעותה בגילוי דעת 76 של לשכת רואי החשבון בישראל), הינו 
דירקטוריון החברה (ראה תקנה 26 לדוח פרטים נוספים לשנת 2018)   

 
דירקטוריון החברה מינה ועדת מאזן אשר משמשת כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (הוועדה אינה וועדת 
הביקורת), במטרה לבחון את הסוגיות המהותיות בדיווחים הכספיים של החברה, לרבות עסקאות מהותיות 
שאינן במהלך העסקים הרגיל, את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שייושמו בדוחות הכספיים, 

את המדיניות החשבונאית ואת השינויים שחלו בה   

 
בסמכויות הוועדה ותפקידיה נקבע:  הוועדה תבצע עבודה מקדימה בכל הקשור לאישור הדוחות הכספיים 

על ידי הדירקטוריון, הכוללת, בין היתר, דיון וגיבוש המלצות לדירקטוריון בכל אלו:   

 
ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים  א    

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי  ב    

שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים  ג     

המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה  ד    

הערכות השווי, לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן, שעליהם נסמכים נתונים בדוחות הכספיים   ה    

 
הרכב הוועדה למועד פרסום הדוח:  יו" ר הוועדה - רו" ח רונית נועם (דח" צ), רו" ח יעקב גולדמן (דח" צ) ורו" ח 
אבי באשר  כל אחד מהחברים בוועדת מאזן הינו בעל היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ובעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית, והצהרתם בעניין זה הועברה לחברה  לפרטים נוספים אודות חברי הועדה, ראו תקנה 
26 לחלק הרביעי (פרטים נוספים על החברה) לדוח התקופתי לשנת 2018  מיומנותם החשבונאית 
והפיננסית והיכולת של חברי וועדת המאזן לקרוא ולהבין דוחות כספיים, נובעת מהשכלה אקדמית וניסיון 

מקצועי   

 
החל מאישור הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2010, נכנסו לתוקף תקנות החברות (הוראות ותנאים 
לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התשי" ע -2010 (להלן:  " תקנות הליך אישור הדוחות" )  וועדת המאזן 

פועלת בהתאם לתקנות הליך אישור הדוחות   

 
לצורך אישור הדוחות הכספיים, קיימה הוועדה ישיבות בימים 14 ו- 18 במרס, 2019   

  
בישיבות האמורות, נכחו חברי הועדה, רואה החשבון המבקר, המנכ" ל  - מר אילן רביב וסמנכ" ל הכספים  - 

רו" ח עינת רום   
  

במסגרת ישיבות ועדת המאזן, נדונה המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים 
המהותיים של התאגיד, סוגיות מהותיות בדוחות הכספיים של החברה, הערכות ואומדנים שנעשו בקשר 
עם הדוחות הכספיים  כמו כן, נבחנו הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי (ISOX), סקירת תוצאות 

פעילות החברה, ובחינה של הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2018   
  

ועדת המאזן בחנה את האמור לעיל, בין היתר, באמצעות סמנכ" ל כספים רו" ח עינת רום האחראית על 
ריכוז כל החומרים הרלוונטיים לעריכת הדוחות הכספיים ויחד עם מנכ" ל החברה, מר אילן רביב, בעל 
תואר שני בחקר ביצועים ותואר ראשון בכלכלה, תוך התייעצות לפי הצורך, עם שותף במשרד רו" ח המבקר 
ומעריכי שווי חיצוניים  סמנכ" ל הכספים ועובדי מחלקת הכספים, מרכזים את כל הסוגיות המהותיות 
החשובות לעריכת הדוחות  בחברות הבנות, הנכדות, הכלולות ובשליטה משותפת שבקבוצה, אשר לחלקן 
מערכות כספים עצמאיות, נבדקים הדוחות הכספיים על ידי המנכ" לים ומנהלי הכספים של החברות 
ומאושרים על ידי הדירקטוריונים של אותן חברות  רואה החשבון החיצוני של החברה נותן את חוות דעתו 
המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם הדוחות הכספיים ומשיב לשאלות המועלות על ידי חברי 

הוועדה   
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לאחר התקיימות הדיונים כאמור לעיל, המלצות וועדת המאזן יושמו על ידי הנהלת החברה בטיוטת 
הדוחות הכספיים שנשלחו לדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון. להנחת דעתו של הדירקטוריון, 
המלצות הוועדה הועברו לדירקטוריון זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון וזאת בהתחשב בהיקף ומורכבות 

ההמלצות. הדירקטוריון קבע כי 2 ימי עסקים הינם זמן סביר לקבלת המלצת וועדת המאזן.  

 
במהלך ישיבת הדירקטוריון סוקרים המנכ" ל וסמנכ" ל הכספים את פעילותה המאוחדת של החברה בתקופת 
הדיווח, את התוצאות הכספיות ואת האירועים הרלוונטיים בתקופת הדוח ואחריו. לאחר הסקירה נערך 
דיון וניתנות תשובות לשאלות הדירקטורים. כמו כן, יו" ר ועדת המאזן מציגה את המלצות הוועדה 
שהועברו לדירקטוריון וכן סוגיות מהותיות בדיווח הכספי אשר לדעתה יש לדון בהן בישיבת הדירקטוריון 

ונערך דיון בנושאים.  

 
בישיבת הדירקטוריון לאישור הדוחות התקופתיים, נוכחים גם רואה החשבון החיצוני של החברה אשר 
נותן את חוות דעתו המקצועית ביחס לסוגיות החשבונאיות בקשר עם הדוחות הכספיים, ומשיב לשאלות 

המועלות על ידי חברי הדירקטוריון. לאור הדיון כאמור, מאושרים הדוחות הכספיים.  

 
ביום 27 במרס, 2019, התקיימה ישיבת הדירקטוריון במסגרתה נדונו ואושרו הדוחות הכספיים.  

  
הערכות שווי   .5

  
הערכות שווי מהותית מאוד  5.1  

 
החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, 2018 הערכת שווי מהותית מאוד. להלן פרטים א.  

אודות הערכת השווי בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
התש" ל-1970:  

  
זיהוי נושא ההערכה - בחינת ירידת ערך מוניטין של פעילות תכלית ליום 31 בדצמבר 2018. 

עיתוי ההערכה - 31 בדצמבר 2018. 
שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום 31 בדצמבר 2018 - הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי 
החברה בהתאם לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית ומסתכם לסך של כ-297.6 מיליוני ש" ח 

(שם מסחרי, מוניטין ורכוש קבוע, הכל בגין פעילות תכלית).  
שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת ערך 
הינו כ-321.5 מיליוני ש" ח ועל כן אין צורך בהפחתה של השווי הפנקסני על פיו מוצג הנכס נשוא 

הבדיקה בדוחות הכספיים של החברה.  
פרטים אודות המעריך - הבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי וריאנס ייעוץ כלכלי בע" מ, על ידי צוות 
בראשותו של רם לוי, רו" ח (MBA). פרטים נוספים בדבר השכלתו, ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ" ב 

מצוינים בהערכה שצורפה. 
מודל ההערכה  - שווי הוגן כהגדרתו בתקן בינלאומי 36.  

ההנחות לפיהן בוצעה הבדיקה לירידת ערך - ראה הערכה אשר צורפה לדוחות הכספיים ליום 31 
בדצמבר 2018.  

שיעור ההיוון השנתי - 10.7%. 
שיעור הצמיחה - שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך 2.5%. 

  
בדבר הערכה כאמור, ראה הערכת שווי אשר מצורפת לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018.  
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5. הערכות שווי (המשך) 

 

החברה צירפה לדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר, 2018. הערכת שווי מהותיות מאוד. להלן ב.  
פרטים אודות הערכת השווי בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש" ל-1970: 
 

זיהוי נושא ההערכה - בחינת ירידת ערך מוניטין של פעילות הגמל והפנסיה ליום 30 בספטמבר 2018.  
עיתוי ההערכה - 30 בספטמבר 2018.  

שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום 30 בספטמבר 2018 - הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי 
החברה בהתאם לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית ומסתכם לסך של כ-493.1 מיליוני ש" ח 

(מוניטין, הוצאות רכישה נדחות וקשרי לקוחות).  
שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת ערך 
הינו כ-539.2 מיליוני ש" ח ועל כן אין צורך בהפחתה של השווי הפנקסני על פיו מוצג הנכס נשוא 

הבדיקה בדוחות הכספיים של החברה.  
פרטים אודות המעריך - הבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי וריאנס ייעוץ כלכלי בע" מ, על ידי צוות 
בראשותו של רם לוי, רו" ח (MBA). פרטים נוספים בדבר השכלתו, ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ" ב 

מצוינים בהערכה המצורפת. 
מודל ההערכה  - שווי הוגן כהגדרתו בתקן בינלאומי 36. 

ההנחות לפיהן בוצעה הבדיקה לירידת ערך - ראה הערכה אשר צורפה לדוחות הכספיים ליום 30 
בספטמבר 2018 ובאור 13 בדוחות הכספיים המאוחדים. 

שיעור ההיוון השנתי - 10.5%.  
שיעור הצמיחה - שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך 2.5%.  

  
בדבר הערכה כאמור, ראה הערכת שווי אשר צורפה לדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2018.  

  
הערכת שווי מהותית  5.2  

  
זיהוי נושא ההערכה  - בחינת ירידת ערך מוניטין של פעילות קרנות הנאמנות וניהול תיקי השקעות 

ליום 30 ביוני 2018. 
עיתוי ההערכה - 30 ביוני 2018. 

שווי נושא ההערכה בספרי החברה ליום 30 ביוני 2018 - הנכס נשוא ההערכה מוצג בספרי החברה 
בהתאם לעלותו ההיסטורית ובניכוי הפחתה רבעונית ומסתכם לסך של כ -192.7 מיליוני ש" ח 

(מוניטין וקשרי לקוחות).  
שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת הערך - שווי נושא ההערכה שנקבע בבחינה לירידת ערך 
הינו כ-567.4 מיליוני ש" ח ועל כן אין צורך בהפחתה של השווי הפנקסני על פיו מוצג הנכס נשוא 

הבדיקה בדוחות הכספיים של החברה.  
פרטים אודות המעריך  - הבחינה לירידת ערך נעשתה על ידי וריאנס ייעוץ כלכלי בע" מ, על ידי צוות 
בראשותו של רם לוי, רו" ח (MBA). פרטים נוספים בדבר השכלתו, ניסיונו, הסכמי שיפוי וכיוצ" ב 

מצוינים בהערכת השווי המהותית מאוד אשר מצורפת. 
מודל ההערכה  - שווי שימוש כהגדרתו בתקן בינלאומי 36.  

שיעור ההיוון השנתי (אחרי מס)  - 10.3%. 
שיעור הצמיחה - שיעור צמיחה נומינאלי לטווח ארוך 2.5%.  
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 (המשך) שווי הערכות .5
  

גילוי בדבר מעריך שווי מהותי מאוד  5.3  
  

החברה התקשרה עם וריאנס ייעוץ כלכלי בע" מ (להלן:  " וריאנס" ) לשם בחינת ירידת ערך מוניטין של   
הפעילויות האמורות. לאור האמור בעמדת סגל רשות ניירות ערך מספר 105-30 מחודש יולי 2015, 

וריאנס הינו מעריך שווי מהותי מאוד.  
סך שווי נושאי ההערכה במקובץ בספרי החברה, ליום 31 בדצמבר, 2018, מסתכם לכ - 1,026.7   

מיליוני ש" ח.  
בין החברה ובין וריאנס לא קיימת תלות ופרטי ההתקשרות עם מעריך השווי בהתאם לסעיף 2   

לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש" ל - 1970, הינם כמתואר 
בהערכות השווי. 
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב ליום 31 בדצמבר, 2018   .6
  
  

סדרה ג'        

מועד הנפקה     
הנפקה ראשונית:  21.12.10 והרחבות סדרה בתאריכים:  21.11.12, 29.1.13, 

5.2.13, 2.12.13, 20.8.15, 6.9.17 ו- 30.4.18  
966,590,111  ע.נ. שהונפק  שווי נקוב  

570,333,135  ע.נ. במועד הדוח   
605.8 מיליוני ש" ח  משוערך למדד למועד הדוח   
1.4 מיליוני ש" ח  סכום הריבית שנצברה   

  
שווי בדוח הכספי (שווי 

630.7 מיליוני ש" ח  פינקסני) 
669.3 מיליוני ש" ח  שווי בורסאי     

3.95%  שיעורי הריבית  ריבית  
מועדי 

קרן  תשלום  
יתרת קרן האג" ח עומדת לפירעון ב-7 תשלומים שווים ביום 10 בדצמבר, 2019 

ועד 2025  

ריבית     
יתרת הריבית משולמת ב-14 תשלומים שווים. 7 תשלומים ביום 10 ביוני, 2019 

עד 2025 ו-7 תשלומים ביום 10 בדצמבר, 2019 עד 2025.  
הצמדה למדד המחירים לצרכן  קרן  הצמדה  

ריבית שנתית של 3.95% והצמדה למדד המחירים לצרכן  ריבית   
מדד נובמבר 2010  בסיס     
לא  האם האג" ח להמרה     

   
זכויות התאגיד לביצוע פדיון 

ל.ר.  מוקדם/המרה כפויה  
אין  ערבות     
אין  שינויים לאחר תאריך המאזן     

   
התקיימות עילה לפרעון מיידי 

לא  בתקופת הדוח  
מידרוג בע" מ  שם החברה המדרגת  דירוג  

A1.il עם אופק יציב  דרוג למועד הנפקת הסדרה   
A1.il עם אופק יציב.  דרוג למועד אישור הדוח   
מועדי דוחות דירוג:     

25.11.10 -   מספר אסמכתא 2010-01-695076  
23.10.11 -   מספר אסמכתא 2011-01-304236    
13.8.12 -  מספר אסמכתא 2012-01-208599    

   
15.11.12 -   מספר אסמכתא 2012-01-279894 כפי שעודכן ביום 20 בנובמבר, 

2012 מספר אסמכתא 2012-01-283968) 
17.11.13 -   מספר אסמכתא 2013-01-193761     
8.1.15 -  מספר אסמכתא 2015-01-007762     

  

28.9.16 -  מספר אסמכתא 2016-01-055992  
26.7.17 -  מספר אסמכתא 2017-01-077340  
5.9.17 -   מספר אסמכתא 2017-15-078388  
25.4.18 - מספר אסמכתא 2018-01-041131  
8.7.18 -   מספר אסמכתא 2018-01-061614  

  
אין  נכסים משועבדים לאג" ח     

  
רזניק פז נבו נאמנויות בע" מ, מרח'  יד חרוצים 14 תל-אביב. טל' :  03-6389200; נאמן  

רו" ח יוסי רזניק  
  

דירקטוריון החברה והמנכ" ל מודים לעובדיה על תרומתם לחברה, ליועציה המשפטיים והחשבונאיים, על 
עבודתם המאומצת ולבעלי מניותיה על האמון שנתנו בה.  

  
  
  
  
  

אילן רביב  
מנכ" ל  

אלי ברקת    
 יו" ר דירקטוריון 

  
תאריך החתימה:  27 במרס, 2019  
- -  - -  - - -  - - -  - -  - - -  - - - - -  -  
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24 בפברואר, 2019
לכבוד, 

חברי דירקטוריון 
מיטב דש השקעות בע"מ

בהמשך לבקשת רו"ח עינת רום, סמנכ"ל הכספים במיטב דש השקעות בע"מ (להלן: 
"מיטב דש"), ביצעה חברת וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ (להלן: "וריאנס") בחינה לירידת 
ערך מוניטין, בגין רכישת פעילות "תכלית" ו"אינדקס" המאוחדת תחת תכלית מדדים 

 (להלן: "תכלית מדדים") ליום 31 בדצמבר 2018. תכלית 1ניהול קרנות נאמנות בע"מ
מדדים הינה חברת בת של מיטב דש ניירות ערך השקעות בע"מ (להלן: "מיטב דש 

ניירות ערך") ועוסקת בתחום קרנות סל. 

לשעבר תכלית מדדים בע"מ.1 

בחינה לירידת ערך מוניטין זו מיועדת לשימושה של מיטב דש למטרת העבודה בלבד. 
מוסכם כי מיטב דש תהיה רשאית לצרף דו"ח הערכה זה לדיווחיה לבורסה על פי 
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 או תקנות על פיו, ולכל דיווח אחר המוגש על פי דיני 
ניירות ערך, וכן במסגרת הליכים משפטיים בישראל ו/או בפני כל רשות מוסמכת 

בישראל. 
בהתאם לתקן IAS 36 אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת, יש 
לבצע אחת לשנה (או יותר אם קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של 
נכס זה) בחינה לירידת ערך של המוניטין בכדי לוודא שערכו בספרים אינו עולה על סכום 

בר-ההשבה שלו. 

בעבודה זו התבססנו על המתודולוגיה שנקבעה ב- IAS 36 אשר קובע את הטיפול 
החשבונאי וההצגה, הנדרשים במקרה של ירידת ערך נכסים. התקן קובע את הנהלים 
שעל תאגיד ליישם על מנת להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר-ההשבה 
שלהם. נכס מוצג בסכום הגבוה מסכום בר-ההשבה שלו כאשר ערכו בספרים עולה על 

הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או ממימושו.

מטרת העבודה 

מטרת העבודה שלהלן הינה לבחון את המוניטין בגין רכישת פעילות "תכלית" ו-
"אינדקס", שנרכשו ע"י מיטב דש ניירות ערך, למועד ההערכה, בהתאם לכללי תקן 

 .IAS 36 חשבונאות בינלאומי

כיוון שמוניטין אינו מניב תזרים מזומנים באופן בלתי תלוי מנכסים אחרים, לא ניתן 
לקבוע את סכום בר ההשבה של מוניטין כנכס נפרד, על כן סכום בר ההשבה ייקבע 
ליחידה מניבה מזומנים אליה שייך המוניטין. יחידה מניבה מזומנים של נכס היא 
הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את הנכס, ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים 
משימוש מתמשך שהם בלתי תלויים בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים 

אחרים.

הנהלת מיטב דש זיהתה את תכלית מדדים ותכלית מכשירים פיננסיים בע"מ (להלן: 
"תכלית מכשירים") (להלן יקראו יחדיו: "תכלית" ו/או "הפעילות") כקבוצה הקטנה 
ביותר אליה שייך המוניטין, המניב תזרים מזומנים חיובי בלתי תלוי משימוש מתמשך.

אמידת סכום בר השבה

סכום בר-השבה של נכס או יחידה מניבה מזומנים יחושב כגבוה מבין השווי ההוגן 
בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש. יודגש כי עבודתנו כללה את בחינת השווי 
ההוגן של הפעילות בהתאם לתקן IFRS 13 ולא כללה את בחינת שווי השימוש של 
הפעילות. תזרימי המזומנים העתידיים הוונו בשיעור ניכיון מתאים לתזרים אחרי מס, 

המשקף את הסיכון הגלום בפעילות.

שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה – שווי הוגן (Fair value) הוא המחיר שהיה מתקבל 
במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 

משתתפים בשוק במועד המדידה (בהתאם להגדרות  תקן דיווח בינלאומי 13).
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שיטות ההערכה

הערכת שווי הפעילות הסתמכה על שיטת היוון תזרימי המזומנים. השימוש בגישה זו 
לצורך אמידת השווי ההוגן של הפעילות, מבוסס על הערכת יכולתו של העסק להפיק 
מזומנים. בהתאם לכך, מוערך שווי העסק באמצעות היוון תזרימי המזומנים, אשר 
צפוי כי יפיק בעתיד. תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את 
הסיכון הגלום בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל 

מעסק בעל סיכון דומה.

מקורות המידע 

:הערכההבביצוע יקריים ששימשו אותנו להלן מקורות המידע הע
 דוחות כספיים שנתיים מבוקרים של תכלית מדדים לשנים  2015-2017 וטיוטת•

דוח כספי ליום ה- 30 בספטמבר 2018; 
 דוחות תפעוליים של תכלית מדדים לשנים 2015-2018;•
 טיוטת דיווח מגזרי מתוך הדוחות הכספיים של מיטב דש ל-31 בדצמבר 2018; •
 תקציב לשנת 2019 של תכלית;•
 נתונים בנוגע להתפתחות היקף תיק הנכסים המנוהל של הפעילות;•
 שיחות עם הנהלות מיטב דש והפעילות;•
 ידע וניסיון נצבר בחברת וריאנס;•
 מקורות מידע ציבוריים.•

מסקנתינו בהערכה זו מסתמכת על הצהרת ההנהלה כי כל המידע שהועבר אלינו נמסר 
לנו בשלמותו וכי לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי כלשהו ו/או פרט מידע 
מהותי ו/או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים שהועברו לנו הינם 
סופיים וכי לא נעשו בהם שינויים לאחר שנמסרו לנו. כמו כן הנחנו כי המידע והנתונים 
שהועברו אלינו הינם נכונים, שלמים ומדויקים. וריאנס לא נדרשה ולא לקחה על עצמה 

לבצע כל אימות או סקירה של המידע כאמור. 

עיגול ספרות

עקב עיגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה/הכפלה של המספרים המוצגים 
במסמך.  

מסקנות  

ש"ח):   מיליונילהלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין (

סכום להפחתהסכום בר השבה ערך פנקסני מועד ההערכה 

 אין הפחתה 321.5 297.6 31/12/2018

נכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של תכלית המסתכם בכ-297.6 מיליוני 
ש"ח, נמוך מסכום בר ההשבה שלו. על פי הוראות IAS36, בשל העובדה שהערך 

הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה שלו, לא נדרשת הפחתת ערך המוניטין.

ניסיון מקצועי של וריאנס ושל מעריך השווי
לוריאנס ניסיון רב בעבודות כלכליות בכלל ולצרכים חשבונאיים בפרט. וריאנס ביצעה 
מספר רב של הערכות שווי חברות, הערכת שווי אחזקות והערכת שווי אופציות 
ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית (בינלאומית ואמריקאית). את הערכת 
שווי הפעילות הכלולה בעבודה זו הוביל רו"ח רם לוי אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול 
ובביצוע הערכות שווי בכלל והערכות שווי מסוג זה בפרט. ניסיונו כולל בין השאר 
הערכות שווי לחברות ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים משווי הפעילות של 
תכלית נשואה הערכה. רם הינו בעל השכלה מתאימה וניסיון רלוונטי עשיר (ראה 

פרופיל החברה וניסיון מעריך השווי בנספח ג').
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2אי תלות והגבלת אחריות

אי התלות נבחנה גם בשים לב לעמדת רשות ניירות ערך בנושא אי תלות מעריכי שווי.2 

 עבודה זו בוצעה לבקשת מיטב דש, על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו בהסכם א.
ההתקשרות בין מיטב דש לבין וריאנס מחודש ינואר 2019. אנו מצהירים בזאת 
כי אין לנו כל תלות במיטב דש או בתכלית מדדים או בתכלית מכשירים, ואיננו 
בעלי עניין במיטב דש או בתכלית מדדים או בתכלית מכשירים או צפויים להפוך 

לבעלי עניין בהן בעתיד. 

 וריאנס תסתמך על מידע ציבורי ועל מידע אשר יובא לידיעתה על ידי תכלית ב.
מדדים, תכלית מכשירים ומיטב דש ולפיכך לא תישא באחריות לדיוק מידע זה 
ולשלמותו, כל עוד לא קבע בית משפט בפסק דין חלוט כי פעלה ברשלנות 
רבתית או בזדון. בכפוף לאמור לעיל, יודגש כי לצרכי הכנת העבודה וריאנס 
יוצאת מנקודת הנחה לפיה כל הנתונים הפיננסיים והאחרים שימסרו לה תכלית 
מדדים, תכלית מכשירים ומיטב דש הינם נכונים ואמיתיים וכי הפעולות 
המבוצעות במסגרת השירות אינן מהוות ביקורת חשבונאית בהתאם לכללי 
הביקורת החשבונאים המקובלים ולפיכך לא תחווה דעה ולא תקבל כל אחריות 
כלפי תכלית ו/או כלפי צד שלישי אחר בנוגע לשלמות או דיוק המידע שהובא 
לידיעתה, לרבות לגבי התחזיות העתידיות כפי שיוצגו בפניה. על אף האמור 
לעיל, וריאנס תבצע בדיקות סבירות מדגמיות של המידע הנ"ל באותם עניינים 
המצדיקים זאת על-פי שיקול דעתה. במידה ווריאנס תחויב בפסק דין חלוט 
לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר לעבודה ו/או לשירות שיבוצעו במסגרת 
התקשרות זו, החברה תשפה את וריאנס על פי דרישתה בכתב בגין כל סכום 
שוריאנס תחויב בו מעבר ל- 3 פעמים שכר הטרחה ששולם בפועל. חובת 
השיפוי לא תחול אם ייקבע ע"י בית המשפט בפסק דין חלוט כי וריאנס פעלה 
בקשר למתן השירות ו/או העבודה נשוא חוות הדעת ברשלנות רבתית או בזדון 
או במתכוון. וריאנס מתחייבת להודיע למיטב דש ולחברות הבנות שלה על כל 
הליך משפטי שייפתח נגדה, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לעיל לחול, ועל 
כל איום שיימסר לה בכתב לפיו הליך משפטי ייפתח נגדה, וזאת במהירות 
הראויה לאחר שייוודע לראשונה על כך ולא יאוחר משבעה ימי עסקים. כמו כן 
תעביר למיטב דש ולחברות הבנות שלה כל מסמך שיימסר לוריאנס בקשר 
לאותו הליך ותאפשר למיטב דש להתגונן כראוי ובכלל זה תמציא לידיה כל מידע 
או מסמך הנדרש לה לשם כך. וריאנס לא תגיע לפשרה בכל הליך משפטי ללא 

הסכמת מיטב דש מראש ובכתב. כמו כן, מתחייבת מיטב דש שלא לנקוט הליכים 
משפטיים בקשר עם התקשרות זו, כנגד וריאנס ו/או מי מהשותפים, המנהלים 

או העובדים בוריאנס, באופן אישי. 

 תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו ג.
קיבלנו עבור ביצועה.  

 עוד חשוב לציין כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה ד.
פני עתיד המבוסס בעיקרו על אינפורמציה הקיימת במיטב דש ו/ או תכלית 
במועד כתיבת עבודה זו וכולל הערכות, הנחות או כוונות נכון למועד כתיבת 
עבודה זו העשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך, 
התוצאות בפועל, כולן או חלקן, עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או 
לשלילה, מן התוצאות המוערכות, הנגזרות או המשתמעות ממידע שקיבלנו 

מהנהלת מיטב דש ו/ או הפעילות. 

 עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות (Due Diligence) ואינה מתיימרת לכלול ה.
את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלול בעבודת בדיקת 

נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של הפעילות. 

 תוצאות עבודה זו הינן רלוונטיות למועד העבודה בלבד ולמטרה עבורה היא ו.
בוצעה. כאמור, אין לעשות בעבודה זו שימוש כלשהו למעט למטרה זו. 

 עבודה זו מוגבלת לביצוע בחינת מוניטין של הפעילות, והיא בוצעה בכפוף ז.
לתנאים והגבלות נוספים המתוארים בנספח א'. 

 כל הזכויות שמורות לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ. ח.

אנו מתכבדים לספק את הערכת שווי זו להנהלת מיטב דש ובכל שאלה ועניין הקשורים 
לעבודה, אנא פנו לוריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ בטלפון 5025155 - 03.

בכבוד רב,

וריאנס ייעוץ כלכלי בע"מ
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1. מבוא 
 מיטב דש  1.1

מיטב דש הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מיטב דש 
עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות, בפעילויות בשוק ההון הכוללות בעיקר 
ניהול נכסים פיננסיים כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות סל, 
קרנות כספיות,קרנות נאמנות ותיקי השקעות. כמו כן, עוסקת מיטב דש, באמצעות 
חברות בנות, במתן שירותי חבר בורסה וברוקראז', סוכנויות ביטוח, אשראי חוץ בנקאי 

(בעיקר באמצעות קבוצת פנינסולה בע"מ) והפצת קרנות זרות.  

במהלך השנים האחרונות ביצעו מיטב דש וחברות בשליטתה מספר מיזוגים ורכישות 
של גופים ופעילויות העוסקים בתחומי עיסוקה של הקבוצה, וכן בוצעו שינויים מבניים 
בתוך הקבוצה. כיום, פועלת קבוצת מיטב דש במבנה ההחזקות להלן (צוינו שיעורי 

החזקה רק של חברות שאינן בבעלות מלאה וכן צוינו רק חלק מהחברות בקבוצה): 

מיטב דש  
השקעות בע"מ

קבוצת  
פנינסולה בע"מ

54.77%

מיטב דש  
טרייד בע"מ

מיטב דש  
ניירות ערך 
והשקעות  

בע"מ

מיטב דש  
ברוקראז'  

בע"מ
85.4%

מיטב דש גמל  
ופנסיה בע"מ

80%

תכלית מדדים  
ניהול קרנות  
נאמנות בע"מ

מיטב דש  
קרנות נאמנות  

בע"מ
מיטב דש ניהול  

תיקים בע"מ

 
 

 

                                                 

התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים על ידי מיטב דש ליום 31 בדצמבר 
2018 בתחומי הפעילות העיקריים (קופות גמל וקרנות פנסיה, קרנות השתלמות, 

, קרנות נאמנות, ניהול תיקים וקרנות פנסיה) (במיליארדי ש"ח): 3קרנות סל

 כולל קרנות מחקות. 3

 

 
*אחר = קרנות הוסטינג, קרנות זרות ונטרול קרנות בתיקים 

 

מנתוני התרשים לעיל, קופות הגמל וקרנות הפנסיה מהוות חלק מהותי (כ- 40%) 
מהיקף הנכסים המנוהלים של מיטב דש. קרנות הסל (כולל קרנות מחקות) מהוות כ- 

 מהווים כ- 20%4.15%, קרנות הנאמנות מהוות כ- 23% והתיקים המנוהלים

כולל כ- 2.8 מיליארדי ש"ח קרנות בתיקים.  4

 

 
 תכלית מדדים 1.2

תכלית מדדים נמצאת בבעלות מלאה של מיטב דש (בעקיפין באמצעות מיטב דש 
ניירות ערך). תכלית מדדים הינה אחת החברות המובילות בתחום קרנות הסל 
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בישראל. נכון ליום 31 בדצמבר 2018, תכלית מדדים מנהלת 157 קרנות סל ו- 2 
קרנות כספיות, על מגוון רחב של מדדי מניות, מדדי אגרות חוב (אג"ח), סחורות 

ומטבעות מובילים, בארץ ובעולם.  

מוצרי תכלית מדדים הינם קרנות סל וקרנות כספיות הכוללות קרנות עם מאפיינים 
שונים והן נבדלות אחת מהשנייה בנכסי המעקב. 

בנוסף, כחלק מהדיווח המגזרי בגין קרנות הסל הפעילות מנהלת 50 קרנות מחקות. 

בחודש מרץ 2011 הושלמה עסקה לרכישת פעילות תעודות הסל ומוצרי מדדים של 
תכלית מדדים (לשעבר - סינרגטיקה). עפ"י ההסכם, רכשה מיטב דש ניירות ערך 
50.1% מהון המניות של תכלית מדדים. בו זמנית עם ביצוע העסקה, תכלית מדדים 
רכשה את מלוא פעילות מוצרי המדדים של תכלית שבבעלות תכלית בית השקעות 

בע"מ (בשליטת בנק דיסקונט) ו-MDG (חברה בשליטת מייקל דיוייס).  
בנוסף למיטב דש ניירות ערך הוענקה אופציית CALL לחייב את בעלי המניות הקיימים 
למכור לה את כל אחזקותיהם בתכלית מדדים וזאת החל מתום שנתיים ממועד 
השלמת העסקה ולמשך שנה אחת. כמו כן, לבעלי המניות הקיימים הוענקה 
אופציית PUT לחייב את מיטב דש ניירות ערך לרכוש מהם את כל החזקותיהם 
בתכלית מדדים וזאת החל מתום שלוש וחצי שנים ממועד השלמת העסקה ולמשך 

חודש אחד. 
בחודש אפריל 2011 הושלם הסכם לפיו מיטב דש ניירות ערך באמצעות תכלית 
מדדים, רכשה 55.1% ממניות אינדקס, חברה העוסקת בפעילות תעודות סל ומוצרי 
מדדים, אשר הוקמה בשנת 2006 על ידי מיטב דש ניירות ערך וברק קפיטל בע"מ, 

ובכך השלימה את רכישת מלוא המניות של אינדקס.  

בחודש יוני 2012 העבירה מיטב דש ניירות ערך לתכלית מדדים את מלוא החזקותיה 
באינדקס כנגד הקצאת מניות של תכלית מדדים למיטב דש ניירות ערך. ההסכם נועד 
להשלים את המהלך בו ירוכזו ניהול ותפעול כל פעילות תעודות הסל תחת חברה אחת 

במטרה להביא לניהול ותפעול מאוחד של קבוצת תכלית-אינדקס. 

                                                 
 

בחודש אוגוסט 2013 מימשה מיטב דש ניירות ערך את אופציית ה-CALL לרכישת 
יתרת החזקותיהם של בעלי המניות הקיימים בתכלית מדדים, וזאת בתמורה לתשלום 
בסך של כ-90.6 מיליוני ש"ח. לאחר מימוש אופציית CALL מחזיקה מיטב דש ניירות 

ערך במלוא הון המניות המונפק והנפרע של תכלית מדדים.  

ביום ה- 3 באוגוסט 2017 פורסם ברשומות חוק השקעות משותפות בנאמנות 
(תיקון מס' 28) (קרנות סל). הרפורמה נכנסה לתוקפה באופן מדורג בתחילת 
חודש אוקטובר 2018 והסתיימה ב- 20 בדצמבר 2018, מועד הפעימה האחרונה. 
במהלך תקופה זו הוסבו תעודות הסל לקרנות סל ולקרנות כספיות וזאת במספר 

. 5פעימות שכל אחת מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות

לפירוט אודות תיקון 28 ראה פרק 3.5. 5

  על ידי 6התרשים הבא מתאר את היקף הנכסים המנוהלים בתחום תעודות הסל
תכלית מדדים ליום 31 בדצמבר בשנים 2017-2014 וקרנות סל ליום ה- 31 בדצמבר 

2018 (במיליארדי ש"ח):  

 ללא קרנות מחקות.  6

 

במהלך שנת 2018 המשיכה מגמת הפדיונות בהיקף נכסי הפעילות כפי שהייתה 
בשנים עברו, כך שהיקף הנכסים המנוהלים ל- 31 בדצמבר 2018 נאמד בכ- 21.1 
מיליארדי ש"ח. עיקר הירידה נובעת מפדיונות גבוהים שחלו בהיקף הנכסים, שהינה 
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חלק מהמגמה שחלה בשוק קרנות הסל בכללותו. כמו כן בחודש דצמבר 2018 
בלבד ירד מדד הנאסד"ק בכ- 9% והוביל לירידות שערים בכל הבורסאות המובילות 
בעולם לרבות בישראל כאשר מדד ת"א-35 ירד בכ- 10%. בשנת 2017 שמרה 
הפעילות על איזון בהיקף נכסיה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. היקף הנכסים 
המנוהלים בתחום תעודות הסל ליום 31 בדצמבר 2017, נאמד בכ- 28 מיליארדי ש"ח, 
בדומה להיקף הנכסים בסוף שנת 2016 אשר הסתכם גם הוא בהיקף של כ- 28 
מיליארדי ש"ח. בשנים 2016-2014 ניכר כי ישנה מגמת פדיונות בהיקף נכסי 

הפעילות, מגמה זו הינה בהתאם למגמה שאפיינה את השוק כולו.  

 
 

2. ניתוח תוצאות עסקיות 
להלן טבלה המציגה את נתוני רווח והפסד של תכלית מדדים על פי הדיווח המגזרי של 

מיטב דש לשנים 2018-2015 (במיליוני ש"ח):  

 2018 2017 2016 2015רווח והפסד 
 113 113 125 106הכנסות, נטו 

הוצאות שיווק, תפעול, 
 72 66 66 61הנהלה וכלליות 

 41 47 59 45רווח תפעולי 
 42%36%  47% 42%שיעור מהמחזור 

 
 הכנסות 

ההכנסות נובעות בעיקר מדמי ניהול ממחזיקי קרנות הסל, מהשאלות ומפעילות כיסוי 
ומימון. היקף הפעילות נגזר ממצב שוק ההון, מגוון המכשירים המונפקים, מודעות 
ציבור המשקיעים ומשווקי המכשירים הפיננסיים, קצב ההנפקות והיקף ההשקעות 
בהן ושינוי בטעמי הציבור בקשר להשקעות המתמחות בשווקים זרים, סחורות 
ונגזרות פיננסיות. כמו כן, ההכנסות מקרנות הסל מושפעות במידה רבה מתמהיל 
הנכס המנוהל, מסביבת הריבית ומחירי הכיסוי על המדד הנעקב וכן מהיקף הנכסים 

המנוהלים. בסוף שנת 2018 נכנס לתוקפו תיקון 28. 

בשנת 2018 ההכנסות נשארו יציבות בדומה לשנת 2017 והסתכמו בכ- 113 מיליוני 
ש"ח. בשנת 2017 חלה ירידה בהכנסות ל- 113 מיליוני ש"ח לעומת 125 מיליוני ש"ח 
בשנת 2016. הירידה נובעת בעיקר מעלויות בתעודות חו"ל, בגין קורלציה שלילית 
בין השינויים במדדי חו"ל לבין השינויים בשערי מט"ח וכן מעלויות גלגול חוזים 
עתידיים. בשנת 2016 חלה עלייה בהכנסות מיטב דש מפעילות תעודות סל ביחס 
לנתוני שנת 2015. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מירידה בעלויות מימון בהתכסות 
אשר קוזזה, בחלקה, בירידה בהכנסות מדמי ניהול ובירידה במרווחי ריבית בתעודות 
פיקדון. בנוסף בשנה זו היו הכנסות רבות מפעילות השאלות. הכנסות אלו יחד עם 
הגידול ברווחים מפעולות התכסות הביאו לכך שרווחי תכלית מדדים עלו בשנה זו על 

ההכנסות מדמי הניהול.  
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 ל, הנהלה וכלליותהוצאות תפעו

סעיפי ההוצאה העיקריים הנכללים בהוצאות אלו הינם שכר עבודה, שירותים 
מקצועיים, אגרות עורכי מדדים, מחשוב פרסום ושיווק. עיקר הוצאות תפעול, הנהלה 

וכלליות הינן קבועות במהותן. 
בשנת 2018 ההוצאות הסכמו בכ- 72 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 66 מיליוני ש"ח בשנת 
2017. הגידול בהוצאות נבע בעיקרו מגידול בהוצאות הקשורות בפעילות קרנות 
מחקות אשר היקף הנכסים שלהן גדל במהלך שנת 2018 בהשוואה לשנת 2017. 
בנוסף, התווספו בשנת 2018 הוצאות נוספות הקשורות למעבר לקרנות סל כחלק 
מתיקון 28. בשנת 2016 חל גידול בהוצאות התפעול ביחס לנתוני שנת 2015 מכ- 
61 מיליוני ש"ח בשנת 2015 לכ- 66 מיליוני ש"ח בשנת 2016, גידול אשר נבע 
בעיקרו מגידול בהוצאות שכר, גידול בהוצאות נאמן לאור שינוי מנגנון שכר טרחה וכן 

מהנפקת תעודות חדשות.  

 תפעוליתרווחיות 

להלן גרף המציג את התפתחות ההכנסות ושיעורי הרווח התפעולי בשנים
2015-2018 (מיליוני ש"ח):  
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3. סקירה ענפית 
תכלית פועלת בתחום קרנות הסל עבור משקיעים פרטיים ומוסדיים. פעילויות אלה 
מושפעות באופן מהותי מהתנהגות שווקי ההון בארץ ובעולם. שווקי ההון מתאפיינים 
בתנודתיות רבה הנובעת בעיקר משינויים ומציפיות לשינויים במצב הכלכלי, מדיני, 
פוליטי ובטחוני בארץ ובעולם. לתנודתיות זו ישנה השפעה על פעילות הציבור בשוק 

ההון ועל מחירי ניירות הערך.  
להלן מובאת סקירה ענפית של התפתחויות כלכליות ברמת המאקרו בכלל וברמת 

שוק ההון בפרט, להן השפעה ניכרת על תכלית. 

 7 התפתחויות כלכליות בעולם3.1

 מקורות: סקירה כלכלית שבועית, משרד האוצר, ינואר 2019;  7

 בארה"ב המשיכה הכלכלה לצמוח בשנת 2018 ובקצב מהיר יותר מזה •
שנרשם בשנת 2017 (2.9% לעומת 2.2%). גם שוק העבודה האמריקאי 
ממשיך להפגין יציבות, עם קצב יצירות משרות מהיר ואחוזי אבטלה נמוכים 

ברמה היסטורית. 
 עם זאת, מתרבים הסימנים להאטה בצמיחה בשנים הבאות. מלחמת הסחר •

מול סין והשלכותיה על הסחר עם אירופה כבר החלו לגבות את מחירן, בדמות 
ירידה בהשקעות וביצוא. העלייה במכסי המגן פוגעת בחלק מהתעשיות 
המקומיות, והממשל הפדרלי נאלץ להקצות תקציבים על מנת לסייע להן, 

מגמה שעלולה להתרחב עם החרפת מלחמות הסחר. 
 רפורמת המס אמנם המריצה את הכלכלה האמריקאית בטווח הקצר, אולם •

היא גם הביאה לעלייה בגרעון הממשלתי, שצפוי אף להמשיך ולעלות בשנים 
הקרובות, מ- 3.9 אחוזי תוצר בשנת 2018 לכ- 4.5 אחוזי תוצר בשנת 2019, 

 .CBO -לפי תחזיות ה
 במישור המוניטרי, הריבית בארה"ב עלתה מ- 1.5% בתחילת שנת 2018 ל- •

2.5% בסופה, בארבע פעימות. מרבית התחזיות מדברות על עליית ריבית 
בארה"ב עד לרמה של כ- 3% במהלך השנה הקרובה, אולם ייתכן שהפד ייאלץ 

להעלות את הריבית בשיעור חד יותר. 

                                                 

 כלכלת אירופה צמחה אף היא בשנת 2018 אולם בקצב איטי בהשוואה לשנת •
2017 (2.3% לעומת 3.1%). כל כלכלות האיחוד צמחו, אך גם בשנת 2018 

בלטו ההבדלים בין המדינות השונות, עם שיעורי צמיחה הנעים בין 1.1% ל- 
7.8%. הפערים בין כלכלות האיחוד בולטים אף יותר בשוק העבודה, כאשר 
במדינות הפריפריה של גוש האירו (יוון, ספרד ואיטליה) עדיין נרשמו השנה 
אחוזי אבטלה דו ספרתיים, למרות ירידה ברמת האבטלה בהן ובמרבית 

מדינות האיחוד. גם בטורקיה, סרביה וקרואטיה נרשמו אחוזי אבטלה גבוהים. 
 גם במרבית השווקים המתפתחים נרשמה צמיחה בכלכלה בשנת 2018. •

העלייה במחירי הנפט עד אוקטובר סייעה לכלכלות יצואניות הנפט. מנגד, 
משברים פיננסיים בארגנטינה וטורקיה פגעו בכלכלות אלה. סין עדיין נהנתה 
משיעורי צמיחה גבוהים בשנת 2018, אולם במידה פחותה בהשוואה לשנים 
קודמות. בין הגורמים להתמתנות קצב הצמיחה ניתן למנות ירידה קלה 
בהשקעות בתשתיות ובגידול באשראי, לצד הזדקנות האוכלוסייה בגיל 

העבודה והמתיחות בתחום הסחר מול ארה"ב. 
 תחזית הצמיחה העולמית עודכנה רק לאחרונה כלפי מטה (תחזית אוקטובר •

2018) בין היתר בשל ההשפעות של "מלחמת הסחר" בין סין לארה"ב 
המכבידות על הסחר העולמי והצמיחה. העדכון הנוכחי כלפי מטה מיוחס 
להיחלשות המומנטום בגוש האירו במחצית השנייה של 2018, שבלטה 
בגרמניה ובאיטליה (שתיים מתוך שלוש הכלכלות הגדולות בגוש), ולהיחלשות 
הסנטימנט הכלכלי בשווקים. בנוסף מגלמת התחזית הנוכחית אסקלציה 
נוספת ב"מלחמת הסחר". עוד ציינו כלכלני הקרן את הגידול בסיכונים לצמיחה 

העלולים להתפתח כתוצאה מ-Brexit "קשה" (עזיבה של בריטניה את האיחוד 
ללא הסכם), ומהאטה גדולה מהצפוי בצמיחה בסין. 
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: 8להלן גרף המציג את תחזית הצמיחה העולמית בתוצר לשנים 2017-2019

מקורות: סקירה כלכלית שבועית, משרד האוצר, יולי 2018; 8

 

 

 9 התפתחויות כלכליות בארץ 3.2

 מקורות: התחזית המקרו- כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל, ינואר 2019;  9

 עפ"י נתוני חטיבת המחקר של בנק ישראל, תחזית הצמיחה ל-2019 עומדת •
על 3.4% והתחזית לשנת 2020 על 3.5%. קצב הצמיחה בשנת 2018 נמוך 
מזה שהוערך בתחזית קודמת. על כן עולה הסבירות לכך שהצמיחה המואצת 
שאפיינה את המשק בשנים האחרונות הגיעה למיצוי, בין השאר על רקע 
מגבלות היצע בשוק העבודה. על כן, חטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכה 
כי בשנים 2019-2020 יצמח המשק בקצב קרוב לקצב אורך הטווח (כ- 3%) 
ולכן יתווספו השפעות משמעותיות של הפעילות הצפויה בשנים אלא בכמה 

חברות גדולות.  

 עפ"י נתוני חטיבת המחקר בבנק ישראל, האינפלציה בסוף 2019 ובסוף 2020 •
צפויה להסתכם ב- 1.3% וכ- 1.8%, בהתאמה. האינפלציה המתונה ששררה 
בחודשים האחרונים משקפת תופעה זמנית, ולהערכת חטיבת המחקר בבנק 
ישראל, האינפלציה צפויה להמשיך לעלות בהדרגה לכיוון מרכז תחום היעד. 

                                                 
 

מנגד מחירי הנפט צפויים למתן את האינפלציה בחודשים הקרובים שכן ירדו 
חדות במהלך הרבעון האחרון של 2018.  

 להערכת חטיבת המחקר של בנק ישראל, ריבית בנק ישראל צפויה לעלות ל- •
0.5% ברבעון השלישי של 2019 ותעלה שוב ברבעון הראשון של 2020 ל- 
0.75%. בסך הכול הריבית צפויה לעלות בהדרגה ולתמוך בכך שהאינפלציה 
תתכנס למרכז תחום היעד והתוצר יוסיף לצמוח בהתאם לקצב ארוך הטווח.  

10 התפתחויות עיקריות בשווקים הפיננסיים בישראל3.3

 מקור: 2018, סקירה שנתית, הבורסה לני"ע; 10

  

 בסיכום שנת 2018 ירד מדד ת"א-35 בכ-3% לאחר עלייה של כ-3% בשנת •
2017, וזאת בהשפעת ירידות השערים בבורסות בארה"ב. המסחר בתל-אביב 
התאפיין בתנודתיות רבה, בדומה לבורסות מובילות בעולם, והושפע בעיקר 
מהנאסד"ק. מדד ת"א-35 ירד בכ-8% מתחילת השנה ועד תחילת אפריל 
ולאחר מכן עלה בכ-20% עד תחילת ספטמבר, כשבמקביל עלה מדד הנאסד"ק 
בכ-17% מתחילת השנה. ואילו בשליש האחרון ירד מדד ת"א-35 בכ-12%, 
כאשר מרבית הירידה כ-10% ארעה בדצמבר בהשפעת ירידות חדות בבורסת 
הנאסד"ק. מדד הנאסד"ק צנח בכ-18% בשליש האחרון של השנה, מזה כ-9% 

בדצמבר, והוביל לירידות שערים בכל הבורסות המובילות בעולם. 

 בסיכום שנתי מחזור המסחר בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה, כולל תעודות •
סל בשוק המניות) הסתכם בכ-1.4 מיליארדי ש"ח ביום בדומה למחזור הממוצע 
בשנת 2017 וגבוה בכ- 11% מהמחזור בשנת 2016, השנה שקדמה לרפורמה 

במדדי המניות.  

 תנודתיות רבה אפיינה גם את המסחר באיגרות חוב חברות וממשלתיות •
השנה, כאשר איגרות החוב צמודות המדד ואיגרות החוב השקליות בריבית 
משתנה עלו בשיעור של עד כ -1.8% וכ -1% בהתאמה, עד השליש האחרון 
של השנה, במקביל לירידה של עד כ -1.5% באיגרות החוב השקליות בריבית 

קבועה, ולאחר מכן החלו לרדת אף הן. 
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 מחזור המסחר באג"ח חברות (ללא מוצרי מדדים) הסתכם בכ- 899 מיליון ש"ח •
ביום בממוצע בשנת 2018, מחזור שיא בדומה למחזור שנרשם בשנה 
הקודמת, וזאת לאחר שלוש שנים רצופות של עלייה בהיקף המחזורים. ב-18 
במאי 2018, ערב העדכון החצי-שנתי של מדדי התל-בונד, נקבע מחזור ענק 
במסחר באגרות חוב בבורסה בסך כ-7.3 מיליארדי ש"ח, מתוכם כ-4.7 

מיליארדי ש"ח באג"ח חברות.  

 היקף הגיוסים ע"י אג"ח חברות בשוק איגרות החוב בבורסה הסתכם בכ-65.8 •
מיליארדי ש"ח (כולל גיוס בחו"ל, לא כולל אג"ח מובנה) בשנת 2018, המשך 
לגיוס בהיקף של כ-72 מיליארדי ש"ח בשנה הקודמת. לירידה בהיקף הגיוסים 
השנה, לאחר חמש שנים רצופות של עלייה, תרמה התגברות הציפיות 
להעלאת הריבית בארץ וכן עצירה בהנפקות של חברות נדל"ן זרות עקב קשיי 

נזילות וחשש לגבי אי קיום ממשל תאגידי תקין בחלקן. 

 11 התפתחות תיק נכסי הציבור 3.4

 בנק ישראל – התפלגות התיק לפי סוגי נכסים, ינו' 2019; 11

תיק נכסי הציבור עלה מכ-3.2 טריליון ש"ח בשנת 2014 עד 3.8 טריליון ש"ח בשנת 
2017, עלייה המייצגת שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של כ- 4.3%. הגידול 
בתיק נכסי הציבור נובע מעלייה ביתרת המזומן ופיקדונות הציבור, עלייה בשווי 
המניות בארץ, בשווי ההשקעות בחו"ל ועלייה באג"ח חברות סחיר. מנגד ירדו 
אחזקות הציבור באג"ח ממשלתיות. נכון לחודש נובמבר 2018 עלה שוויו של תיק 
הנכסים בכ- 145 מיליארדי ש"ח (לעומת סוף 2017) ועמד בסופו על כ- 3.8 טריליון 
ש"ח (עפ"י אומדן לחודש נובמבר 2018), גידול של כ-4% ביחס לסוף שנת 2017. 

                                                 

2018 *התרשים הבא מתאר את התפתחות תיק הנכסים של הציבור בשנים 2014 –
(במיליארדי ש"ח):

הנתונים ל-2018 הם עד חודש נובמבר 2018. *

 

 
 

תיק נכסי הציבור מוחזק ברובו על ידי הציבור במישרין, כאשר יתרת התיק מוחזקת 
על ידי הגופים המוסדיים. במהלך העשור האחרון חל גידול בשיעור החזקות התיק 
על ידי הגופים המוסדיים, כאשר נכון לנובמבר 2018, החזיקו הגופים המוסדיים בכ-

15% (כולל קרנות נאמנות) מתיק נכסי הציבור, לעומת שיעור החזקות של כ- 36% 
בשנת 2000. 

התפלגות תיק נכסי הציבור - בשנים האחרונות קיימת ירידה בחלקן של קופות הגמל 
ופיצויים מתוך סך תיק נכסי הציבור משיעור של כ-6.8% מכלל תיק נכסי הציבור 
בשנת 2012, לכ-5.9% מכלל התיק בנובמבר 2018. לעומת זאת, בחלקן של 
קרנות הפנסיה וביטוחי החיים חלה עלייה משיעור של 17.6% ו-8.9% בהתאמה 
מכלל תיק נכסי הציבור בשנת 2012, ל-20.1% ו-11.5% בהתאמה מכלל התיק 
בנובמבר 2018, וזאת לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים 
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פיננסים (קופות גמל) (להלן: "חוק הגמל" או "חוק קופות הגמל"), אשר הפך את 
קרנות הפנסיה וביטוחי החיים לאפיק חסכון אטרקטיבי לטווח הארוך. 

התרשים הבא מתאר את התפלגות הנכסים בתיק המנוהל בידי הגופים המוסדיים 
: 12ללא קרנות נאמנות נכון לחודש נובמבר 2018 (במיליארדי ש"ח) 

 

                                                 
 .9201ינואר התפתחות תיק הנכסים  של הציבור לפי הרכב מוסדי,    - ישראל בנק: מקור 12

 13 ענף קרנות סל3.5

 מקורות: דוח כספי תכלית מדדים ל- 30 בספטמבר 2018; נכסי תעודות הסל לסוף 13
ספטמבר 2018,  לשכת המסחר בתל אביב והמרכז; 2017, סקירה שנתית, הבורסה לני"ע; 

 רקע כללי 3.5.1

כפי שתואר בפרק 1.2, בדצמבר 2018 הסתיים תהליך המעבר של הרפורמה בקרנות 
הסל (תיקון מס' 28) (להלן: "הרפורמה" או "תיקון 28") במסגרתה הוסבו תעודות 
הסל לקרנות סל ותעודות הפיקדון לקרנות כספיות וזאת במספר פעימות שכל אחת 

מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות. 

עיקרו של תיקון החוק הוא כי תחום ההשקעה בתעודות סל אשר הוסדר טרום כניסת 
תיקון  28 על ידי חוק ניירות ערך והיה מפוקח על פיו, כאמור, הוסדר בעיקרו במישור 

הגילוי. לאחר כניסת תיקון 28, תחום זה מוסדר ומפוקח במסגרת החוק.  

התיקון לחוק בא להניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי שהונפק 
כתעודת סל, שהייתה מוצר התחייבותי, לקרן נאמנות, שהיא קרן סל המבוססת על 
ניהול השקעה משותפת באופן שנועד להשיג את תשואת נכסי המעקב וכן בהתאם 

למדיניות השקעות ו/או הוראות הדין.  

קרן סל הינה קרן מחקה, כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הדומות לתשואת נכס 
המעקב. קרן סל הינה קרן מחקה סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה ואשר דומה 
במהותה למכשיר ה-ETF האמריקאי המקובל בעולם בתוספת שני שינויים 

מהותיים:  

 קרנות הסל סחירות באופן רציף בדומה לפעילותן של תעודות הסל שהיו והן (א)
מוצעות לציבור על ידי עושה השוק בכפוף לתקנות "קרנות מחקות", הוראת 
הפרדה מבנית וכן בכפוף לתקנון הבורסה לני"ע, באופן שעיקר עיסוקו יהיה 

עשיית שוק בקרנות הסל.  
 הקרן כוללת מנגנון של דמי ניהול משתנים – דמי ניהול נוספים למנהל הקרן (ב)

בדרך של קבלת תשואה עודפת מחד והשלמת תשואת חסר מאידך בשיעור 
שיקבע בתשקיף קרן הסל.  
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המבנה החדש של קרנות הסל אפשר מחד הקטנה של דרישות ההון בהשוואה להון 
הרגולטורי הנדרש ממנהלי תעודות הסל. להערכת הנהלת החברה, הפחתת 
דרישות ההון לא הובילה להורדה משמעותית בחסמים לכניסת מנהלי קרנות לתחום 
קרנות הסל שכן התחרות בתחום זה מצריכה מסחר און-ליין המחייב השקעת 
משאבים משמעותית בהקמת חדר מסחר או לחילופין התקשרות עם עושה שוק, 
כמו גם פתיחת השוק להתכסות במוצרי OTC אף היא מהווה חסם תחרותי שכן 
מסחר ב-OTC דורש ידע ונסיון ניכרים. כמו כן יש לציין כי להערכת הנהלת החברה 

אין צמצום ברגולציה אם כי החלפת רגולציה אחת באחרת.  

המבנה המשפטי של תעודות הסל השתנה מאגרת חוב לקרן נאמנות, תוך ביטול 
ההתחייבות של תעודת הסל להשיג את תשואת הנכסים אחריהם היא עוקבת. 
בעקבות זאת, סיכון היציבות אליו חשופה תכלית מדדים צומצם משמעותית. בנוסף, 
בכדי לצמצם את הסבירות לקיומה של טעות עקיבה של התעודה ביחס למדד אחריו 
היא עוקבת, במתכונת החדשה ניתנת למשקיעים אפשרות לקבל מעין רצועת 
ביטחון בשיעור מוגבל באופן שימנע את התממשותו של סיכון מערכתי בשוק ההון. 
מנהלי קרנות הסל גובים עבור רצועה זו, בנוסף לדמי הניהול הקבועים, דמי ניהול 
משתנים בשיעור מוגבל. במידה וקיימת תשואה עודפת מעבר לשינוי המדד אחריו 
עוקבת קרן הסל, דמי ניהול אלו משולמים מתוך התשואה העודפת למנהל קרן הסל. 
עם זאת, דמי ניהול אלו משולמים ע"י מנהל קרן הסל למשקיעים במקרה בו הקרן 
משיגה תשואת חסר, עד לשיעור האמור. מנהל הקרן רשאי להחליט לגבי כל אחת 

מקרנות הסל האם ליישם את מנגנון הרצועה של דמי הניהול המשתנים. 
שיעור דמי הניהול המשתנים משווי נכסי הקרן, באם נגבה, נע בין 0.1%-0.3%, 

בהתאם לקבוצה אליה סווגה הקרן: 
 בקרן סל ששיעור החשיפה הכולל שלה למדד איגרות חוב הנסחרות •

בבורסה בישראל, לרבות מלווה קצר מועד, ולמדד המורכב כולו ממניות 
הנסחרות בישראל שעלויות יצירת החשיפה אליו נמוכות, עולה על 

חמישים אחוזים משווי מנכסי הקרן – עד 0.1%;  
 בקרן סל ששיעור החשיפה שלה למדד המורכב כולו מנכסים הנסחרים •

מחוץ לישראל עולה על חמישים אחוזים משווי נכסיה או שהיא קרן שלא 
ניתן לקבוע לגביה רכיב דמי ניהול משתנים בהתאם להוראות - עד 0.3%; 

 בקרן סל שאינה כאמור בפסקאות המתוארות לעיל- עד 0.2%; •

 שוק תעודות הסל טרם החלת הרפורמה 3.5.2

ענף תעודות הסל החל לפעול בשנת 2003 ולצבור תאוצה החל משנת 2005 כשהוא 
מתאפיין בשיעורי גידול מהותיים. סך נכסי ענף תעודות הסל גדל מכ-5.1 מיליארדי 

ש"ח בסוף שנת 2004 לכ-97.2 מיליארדי ש"ח בסוף שנת 2017. 

לקראת הרפורמה בענף תעודות הסל והפיכתן לקרנות סל ברבעון האחרון של 
2018, הואטה כבר בשנת 2017 ההתפתחות המואצת שאפיינה את שוק תעודות 
הסל בעשור האחרון. במחצית הראשונה של 2018 הונפקו 25 תעודות סל אחרונות, 
בהמשך ל- 15 תעודות סל שהונפקו בשנת 2017, ולעומת כ- 80-60 תעודות סל 
חדשות בכל אחת מהשנים 2016-2013. החל מיוני 2018 עם ההתארגנות 

למעבר,  לא התאפשרה הנפקה של תעודות סל  חדשות. 
הטבלה הבאה מציגה את התפלגות החזקות הציבור בתעודות סל, לפי הסוגים 

העיקריים (במיליוני ש"ח): 
 

אג"ח מדדי מניות   
בישראל 

תעודות 
פיקדון 

תעודות 
סה"כ אחרות 

         בחו"ל בארץ  
2012 20,855 13,690 18,304 13,151 2,909 68,909 
2013 27,903 25,338 19,714 23,933 4407 101,295 
2014 27,112 36,760 22,036 25,411 6,769 118,088 
2015 26,077 40,599 21,841 8,181 6,831 103,529 
2016 26,436 37,412 21,539 4,411 6,355 96,153 
2017 22,333 43,273 22,202 3,762 5,616 97,186 

*2018  21,183 42,618 22,269 2,961 5,694 94,725 

 עקב הרפורמה אין נתונים שנתיים לשנת 2018 לגבי פעילות הציבור בתעודות/ קרנות סל. הנתונים *
המוצגים הינם עד סוף ספטמבר 2018, לפני החלת הרפורמה. 
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בשנת 2018 נמשכה הירידה במחזורי המסחר בתעודות סל בשוק המניות, ירידה 
שהחלה בשנת 2016 ולוותה גם בשנת 2018 במכירות מאסיביות של תעודות סל 
על ידי הציבור. מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות (מקומיים 
ובינלאומיים) ירד בשנת 2018 והסתכם בכ- 283 מיליוני ש"ח, נמוך בכ- 6% 

מהמחזור בשנת 2017. 

בתעודות סל על מדדי אג"ח ותעודות מטבע נבלמה הירידה בפעילות שאפיינה את 
המסחר בהן בשנתיים האחרונות, והמחזור היומי שהסתכם בכ- 138 מיליוני ש"ח 

בשנת 2018 היה גבוה אך במעט מהמחזור בשנה הקודמת. 

ערב הרפורמה, הפעילות בתחום תעודות הסל נחלקה בין 4 גופים: תכלית מדדים 
מקבוצת מיטב דש, קסם מקבוצת אקסלנס השקעות בע"מ, פסגות תעודות סל 

מקבוצת פסגות בית השקעות והראל סל בע"מ מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. 

הגרף שלהלן מציג את השחקנים העיקריים בענף תעודות הסל בישראל ואת נתח 
: 14השוק שלהם לחודש ספטמבר 2018

מקור: איגוד לשכות המסחר 14

 
** עקב הרפורמה אין נתונים שנתיים לשנת 2018 לגבי פעילות הציבור בתעודות/ קרנות סל. הנתונים 

המוצגים הינם עד סוף ספטמבר 2018, לפני החלת הרפורמה. 

                                                 
 

 שוק קרנות הסל לאחר החלת הרפורמה 3.5.3

עם השלמת הרפורמה נסחרות בבורסה 610 קרנות סל, שווי השוק הכולל שלהן 
מסתכם בכ- 86 מיליארדי ש"ח לעומת כ- 113 מיליארדי ש"ח ערב הרפורמה: 

 78 קרנות המתמחות במניות בישראל, ששווי השוק שלהן כ- 19.3 מיליארדי -
ש"ח. 

 208 קרנות המתמחות באג"ח בישראל, ששווי השוק שלהן כ- 24.5 מיליארדי -
ש"ח. 

 324 קרנות המתמחות בני"ע בחו"ל, ששווי השוק שלהן כ- 42.2 מיליארדי -
ש"ח. 
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4. מתודולוגיה  
 כללי 4.1

תקן IAS36 קובע את הנהלים שעל תאגיד ליישם בכדי להבטיח שנכסיו לא יוצגו 
בסכום, העולה על סכום בר-ההשבה שלהם. נכס מוצג בסכום, הגבוה מסכום בר-

ההשבה שלו, כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס או 
ממימושו.  

בדיקת ירידת ערך כוללת את השלבים הבאים: 

 קביעת העיתוי הנדרש לבחינת ירידת הערך- שלב זה כולל דרישה לזיהוי •
סימנים המצביעים על ירידת ערך; 

 אמידת סכום בר-ההשבה של הנכס או של היחידה מניבת המזומנים אליה •
שייך הנכס. סכום בר השבה של נכס מוגדר כגבוה מבין מחיר המכירה נטו של 

הנכס לבין שווי השימוש בו; 

 הכרה ומדידה של ההפסד מירידת ערך והקצאתו לנכסי היחידה מניבת •
המזומנים - ערכו של נכס יופחת לסכום בר ההשבה שלו, אם הסכום בר 

ההשבה של הנכס נמוך מערכו בספרים.  

 מוניטין 4.2

בהתאם לתקן IAS 36, אין להפחית מוניטין הנובע מרכישה של חברה. במקום זאת, 
יש לבצע בחינה לירידת ערך של המוניטין (Impairment Test), אחת לשנה (או 

יותר אם קיימים סימנים המצביעים כי יתכן וחלה ירידת ערך של נכס זה).  

מוניטין שהוכר בצירוף עסקים הוא נכס המייצג הטבות כלכליות עתידיות הנובעות 
מנכסים אחרים שנרכשו בצירוף עסקים שלא ניתן לזהותם בנפרד ולהכיר בהם 
בנפרד. מוניטין אינו מפיק תזרימי מזומנים באופן בלתי תלוי בנכסים אחרים או 

בקבוצות נכסים אחרות. לפיכך, לא ניתן לקבוע את סכום בר ההשבה של המוניטין 
כנכס נפרד. על כן, סכום בר ההשבה ייקבע ליחידה מניבת המזומנים אליה שייך 

המוניטין כמתואר בסעיף 4.3 להלן. 

 הגדרת יחידה מניבה מזומנים 4.3

בהתאם להוראות IAS 36 יש ליישם את הטיפול החשבונאי בירידת ערך לגבי נכס 
בודד. כאשר הדבר אינו אפשרי, מאחר והנכס מפיק תזרימי מזומנים רק ביחד עם 
נכסים אחרים, יש לבחון ירידת ערך באמצעות קיבוץ מספר נכסים לקבוצה שנקראת 

"יחידה מניבה מזומנים". 

"אם ישנו סימן כלשהו לירידת ערכו של נכס, יש לחשב את הסכום בר-ההשבה 
של אותו נכס. אם לא ניתן לאמוד את הסכום בר-ההשבה של הנכס הבודד, על 
הישות לחשב את הסכום בר-ההשבה של היחידה המניבה-מזומנים, אליה שייך 

 .(IAS 36 סעיף 66 בתקן) "(היחידה המניבה-מזומנים של הנכס) הנכס

יחידה מניבת מזומנים של נכס היא הקבוצה הקטנה ביותר של נכסים, המכילה את 
הנכס, ומניבה תזרימי מזומנים חיוביים משימוש מתמשך, שהם בלתי תלויים 

בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים. 

הנהלת קבוצת מיטב דש זיהתה את תכלית כקבוצה הקטנה ביותר של נכסים אליה 
שייך המוניטין, המניב תזרימי מזומנים חיוביים בלתי תלויים משימוש מתמשך. על 
כן, מבחן ירידת הערך המפורט בהמשך, מתייחס לפעילות, כיחידה מניבת מזומנים. 

 אומדן סכום בר-השבה 4.4

כדי לבחון את הצורך להכיר בהפסד מירידת ערך בגין יחידה מניבה מזומנים יש 
להשוות בין הערך בספרים של היחידה לבין סכום בר ההשבה שלה. הערך בספרים 
של היחידה מניבת המזומנים צריך להיקבע באופן עקבי עם האופן בו נקבע סכום 

בר ההשבה של היחידה מניבת המזומנים. 

סכום בר ההשבה יחושב כשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס או שווי השימוש, 
כגבוה שבהם: 

 שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה – שווי הוגן (Fair value) הוא המחיר שהיה א.
מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה 
רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה (בהתאם להגדרות  תקן דיווח 

בינלאומי 13). 
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 שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים ב.
העתידיים, הצפויים לנבוע משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום 

החיים השימושיים שלו. 

בעבודתנו הערכנו את השווי ההוגן של תכלית. הערכת השווי נעשתה מנקודת מבט 
של משתתף שוק (כמפורט בסעיף 4.5 להלן). בהערכת השווי, הניחה ההנהלה 
ששחקנים המנהלים קרנות סל/ קרנות מחקות הם השחקנים אשר עשויים לענות על 
ההגדרה של משתתפי שוק, כאשר התחום כולל מספר בתי השקעות אשר עונים על 
ההגדרה. נתח השוק של הפעילות בתחום קרנות סל וקרנות מחקות הינו בשיעור 
של כ- 8% בלבד. מכאן שלהערכת ההנהלה ישנם מספר גופים אשר עונים על 
ההגדרה של משתתף שוק פוטנציאלי. בנוסף, להערכת ההנהלה, על בסיס בחינה 
שנעשתה על ידי היועצים המשפטיים החיצוניים של מיטב דש, לא קיימים מחסומים 
רגולטורים אשר ניתן לצפות באופן סביר כי ימנעו עסקאות עם מרבית הגופים 

הגדולים הפועלים בתחום זה. 

לצורך אמידת שווי השימוש של הפעילות, נקטנו בשיטת היוון תזרימי המזומנים. 
לשם כך, נחזו תזרימי המזומנים לשנים 2019-2022 ושנה מייצגת (2023), על 
בסיס תחזיות שנמסרו על-ידי ההנהלה והערכות שבצענו. בנוסף, נקבע תזרים מייצג 

לאינסוף על בסיס התחזיות הנ"ל, לצורך אמידת שווי הפעילות בתום התקופה.  

תזרימי המזומנים הוונו בשיעור ניכיון המשקף את הסיכון הגלום בתכלית. כיוון 
שהונח שהפעילות תמשיך להתקיים גם לאחר תום התקופה האמורה, נקבע, 
בהתאם, שווייה בתום התקופה כערך הנוכחי של זרמי המזומנים לאינסוף, על בסיס 

התזרים המייצג, עם שיעור צמיחה שנתי קבוע של 2.5%. 

 שווי הוגן - תקן דיווח בינלאומי 13 4.5

תקן דיווח בינלאומי 13 מגדיר מהו שווי הוגן. שווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ולא 
מדידה ספציפית ליישות. המטרה של מדידת שווי הוגן הינה לאמוד את המחיר שבו 
עסקה רגילה למכירת נכס או להעברת התחייבות תתרחש בין משתתפים בשוק, 
במועד המדידה בתנאי שוק נוכחיים (כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת 

המבט של משתתף בשוק שמחזיק בנכס או שחב את ההתחייבות). 

עפ"י תקן דיווח בינלאומי 13, כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן 
לצפייה, על יישות למדוד שווי הוגן תוך שימוש בטכניקת הערכה אחרת שממקסמת 
את השימוש בנתונים ניתנים לצפייה רלוונטיים וממזערת את השימוש בנתונים 
שאינם ניתנים לצפייה. שווי הוגן הוא מדידה מבוססת שוק ולכן נמדד תוך שימוש 

בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בהם בעת תמחור הנכס או ההתחייבות. 

ע"פ התקן, לישות חייבת להיות גישה לשוק העיקרי (או הכדאי ביותר) במועד 
המדידה. בגלל שלישויות שונות (ולעסקים בתוך אותן ישויות) בעלות פעילויות שונות 
עשויה להיות גישה לשווקים שונים, השוק העיקרי (או הכדאי ביותר) לנכס מסוים או 
להתחייבות מסוימת עשוי להיות שונה עבור ישויות שונות (ועבור עסקים בתוך אותן 
ישויות). לכן, השוק העיקרי (או הכדאי ביותר) (וכך, משתתפים בשוק) יישקל מנקודת 
המבט של הישות, ובשל כך מתאפשרים הבדלים בין ישויות בעלות פעילויות שונות. 

התקן מגדיר משתתפים בשוק (Market Participants) שהינם קונים או מוכרים 
בשוק העיקרי (או הכדאי ביותר) של הנכס או של ההתחייבות שיש להם את כל 

המאפיינים הבאים: 
 הם בלתי תלויים אחד בשני, כלומר הם לא צדדים קשורים. א.
 הם בעלי ידע, יש להם הבנה סבירה לגבי הנכס או ההתחייבות ולגבי העסקה ב.

תוך שימוש בכל המידע הניתן להשגה, כולל מידע שניתן להשיגו באמצעות 
בדיקות נאותות שהם רגילים ונהוגים.  

 הם יכולים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות. ג.
 הם נכונים להתקשר בעסקה עבור הנכס או ההתחייבות, כלומר הם בעלי ד.

מוטיבציה אך אינם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעשות זאת. 
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יצוין כי סעיף 20 לתקן קובע כי "למרות שלישות חייבת להיות גישה לשוק, הישות 
אינה צריכה להיות מסוגלת למכור את הנכס המסוים או להעביר את ההתחייבות 
המסוימת במועד המדידה כדי שתוכל למדוד שווי הוגן בהתבסס על המחיר בשוק 

זה". 

סעיף 21 לתקן קובע כי "גם כאשר אין שוק שניתן לצפייה כדי לספק מידע על תמחור 
לגבי המכירה של נכס או לגבי העברה של התחייבות במועד המדידה, מדידת שווי 
הוגן תניח שעסקה מתרחשת באותו מועד, ותישקל מנקודת המבט של משתתף 
בשוק שמחזיק בנכס או שחב את ההתחייבות. העסקה שבהנחה זו קובעת בסיס 

לאמידת המחיר למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות." 

 (most advantageous market) ע"פ התקן העסקה תבוצע בשוק הכדאי ביותר
שהינו השוק שממקסם את הסכום שהיה מתקבל ממכירה של נכס או שממזער את 
הסכום שהיה משולם להעברה של התחייבות, לאחר הבאה בחשבון של עלויות 

עסקה ושל עלויות הובלה. 

מידרג שווי הוגן 

על מנת להגדיל עקביות והשוואתיות במדידות שווי הוגן, תקן דיווח בינלאומי 13 
קובע מידרג שווי הוגן, הנחלק לשלוש רמות. מידרג זה נקבע בהתאם לנתונים, אשר 

שימשו לקביעת השווי ההוגן.  

עפ"י תקן דיווח בינלאומי 13, מידרג השווי ההוגן מעניק את העדיפות הגבוהה ביותר 
למחירים מצוטטים (שלא תואמו) בשווקים פעילים (נתוני רמה 1) ואת העדיפות 
הנמוכה ביותר לשימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה (נתוני רמה 3). מדידת שווי 
הוגן תבוצע בהתאמה לרמה הנמוכה ביותר האפשרית וזאת על בסיס מקור הנתונים 

הקיימים למדידת השווי ההוגן של הנכס/ ההתחייבות.  

להלן תיאור שלוש רמות המידרג: 

 נתוני רמה 1- נתונים אלה הינם מחירים מצוטטים (שלא תואמו) בשווקים •
פעילים עבור נכסים זהים או עבור התחייבויות זהות, אשר ליישות יש גישה 
אליהם במועד המדידה. מחיר מצוטט בשוק פעיל מספק את הראייה המהימנה 

ביותר לשווי הוגן ויש להשתמש בו ללא תיאום. 
 

 נתוני רמה 2- נתונים אלה הינם נתונים, אשר מלבד נתונים מצוטטים הנכללים •
בנתוני רמה 1, הינם ניתנים לצפייה עבור נכס או התחייבות במישרין או 
בעקיפין. נתוני רמה 2 כוללים הן מחירים מצוטטים, הנכללים בנתוני רמה 1 והן 
נתונים שאינם מחירים מצוטטים אשר ניתנים לצפייה עבור הנכס או 

ההתחייבות. 
 

 נתוני רמה 3- נתונים אלה הם נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או •
ההתחייבות. נתונים שאינם ניתנים לצפייה ישמשו כדי למדוד שווי הוגן במידה 
שבה נתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה אינם ניתנים להשגה. מטרת המדידה 
של השווי ההוגן נותרת בעינה, כלומר מחיר יציאה במועד המדידה מנקודת 
המבט של משתתף שוק שמחזיק בנכס או שחב את ההתחייבות. לפיכך, נתונים 
שאינם ניתנים לצפייה ישקפו את ההנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן 

בעת תמחור הנכס או ההתחייבות כולל הנחות לגבי סיכון. 

 

בעבודתנו, לצורך הערכת השווי ההוגן של הפעילות, בחנו את הנתונים בהם עשינו 
שימוש, בהתאם למידרג שווי הוגן המתואר לעיל. לתכלית אין ציטוט בשוק פעיל וכן 
הנתונים בהם עשינו שימוש אינם ניתנים לצפייה ועל כן אמדנו את השווי ההוגן של 

תכלית בהתאם לנתוני רמה 3. 
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5. אמידת סכום בר השבה 
 הנחות כלליות 5.1

לצורך עבודתנו אמדנו את השווי ההוגן של הפעילות, בניכוי עלויות מכירה, כבסיס 
לסכום בר השבה. שווי הפעילות הוערך על ידי שימוש במודל היוון תזרימי מזומנים. 
ההערכה באמצעות מודל זה מתבססת על אומדן תזרימי המזומנים הצפויים 
מהפעילות על פני אופק התחזית. בבסיס גישה זו ההנחה כי פעילות תכלית הינה 
"עסק חי" אשר תמשיך בפעילות העסקית הנוכחית לאורך אופק פעילות אינסופי.  
תחזית תזרימי המזומנים של הפעילות התבססה בין היתר על תחזיות בראיית 
משתתף שוק (market participant) וכן נתונים שהתקבלו מההנהלה, לרבות 
תקציב לשנת 2019 וכן ההוצאות הנגזרות על פי הדיווח המגזרי ותוצאות היסטוריות 

אחרות, ביחד עם נתונים ציבוריים על הענף. 

כפי שתואר בפרק 1.2, בדצמבר 2018 הסתיים תהליך המעבר של הרפורמה בקרנות 
הסל במסגרתה הוסבו תעודות הסל לקרנות סל ותעודות הפיקדון לקרנות כספיות וזאת 

במספר פעימות שכל אחת מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות. 

נכון למועד ההערכה, החברה פועלת מספר חודשים בלבד לאחר החלתו של תיקון 28. 
על כן, תקציב החברה לשנת 2019, והנחות הנהלת החברה לגבי השינויים האפשריים 
בתוצאות החברה בעקבות החלת תיקון 28 בשנים הבאות מתבססים על המידע הקיים 
היום ועלולים להשתנות באופן מהותי במהלך השנים הבאות. לפיכך, התוצאות בפועל, 
כולן או חלקן, עשויות להיות שונות באופן מהותי, לחיוב או לשלילה, מן התוצאות 
המוערכות, הנגזרות או המשתמעות ממידע שקיבלנו מהנהלת מיטב דש ו/ או 

תכלית מדדים.  

                                                 

 תחזית רווח והפסד 5.2

להלן פירוט הנחות היסוד ששימשו אותנו בהערכת השווי:  

הכנסות 
תחזית ההכנסות נערכה ע"י בניית תחזית להיקף תיק הנכסים המנוהל לאורך 
תקופת התחזית. לצורך כך, אמדנו את השינוי בהיקף תיק הנכסים כפועל יוצא של 
התשואה הצפויה בתיק. היקף ההכנסות בכל אחת משנות התחזית חושב כמכפלה 
של שיעור דמי הניהול האפקטיביים השנתיים החזויים (קבועים ומשתנים), בהיקף 

תיק הנכסים הממוצע לתקופה.  
 

נכסי הפעילות כוללים קרנות סל  מנייתיות בארץ, קרנות סל מנייתיות בחו"ל, קרנות 
סל אג"חיות, קרנות כספיות, קרנות סל אחרות וקרנות מחקות. היקף הנכסים 

. מפילוח 15המנוהלים ליום ה-31 בדצמבר 2018 הסתכם בכ-25.1 מיליארדי ש"ח
הרכב התיק עולה כי התפלגות הנכסים לאפיקים השונים הינה כ-22% בקרנות סל 
מנייתיות בארץ, כ- 34% בקרנות סל מנייתיות חו"ל, כ-21% בקרנות סל אג"חיות, 

2% בקרנות כספיות, 5% בקרנות אחרות וכ- 16% בקרנות מחקות.  

 מתוכם כ- 4 מיליארדי ש"ח קרנות מחקות. 15

שיעור גידול בהיקף הנכסים 
שיעור הגידול השנתי החזוי מבוסס על שקלול של תחזית הגיוסים/פדיונות נטו 
בתוספת שיעור התשואה הנורמטיבי של כל אחד מהאפיקים השונים (מנייתי בארץ, 
מנייתי חו"ל, אג"ח, פיקדון, אחרות ומחקות). על פי האמור, הונח כי במהלך שנות 
התחזית שיעור הגידול בקרנות סל המנייתיות בארץ ומנייתיות בחו"ל יעמוד על 5% 
ו- 6%, בהתאמה. שיעור הגידול בנכסי קרנות סל אג"חיות יעמוד על כ- 3% בשנה 
ואילו בקרנות כספיות ובקרנות סל אחרות שיעור הגידול יעמוד על כ- 2.5% בשנה. 
הונח כי שיעור הגידול בנכסי הקרנות המחקות יהיה בדומה לשיעור הגידול 
המשוקלל של יתרת קרנות הסל בכל אחת משנות התחזית ויהווה שיעור גידול של 
כ- 4.4% בשנה לאורך שנות התחזית. בשנה המייצגת הונח כי היקף הגידול 

המשוקלל בתיק קרנות הסל המנוהל יעמוד על כ-2.5% שנתי. 
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להלן טבלה המרכזת את היקף הנכסים המנוהלים בשנות התחזית (מיליוני ש"ח): 

  2019 2020 2021 2022 
 6.8 6.4 6.1 5.9מניתיות בארץ 
 10.4 9.9 9.4 8.9מניתיות בחו"ל 

 6.0 5.8 5.7 5.5אג"חיות 
 0.5 0.5 0.5 0.5כספיות 
 1.4 1.4 1.4 1.3אחרות 
 4.7 4.5 4.4 4.2מחקות 

סה"כ היקף 
 29.8 28.6 27.4 26.2נכסים 

דמי הניהול 

דמי הניהול מורכבים מדמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים בהתאם לאפיק 
הקרנות. שיעור דמי הניהול הקבועים וכן המשתנים שנקבעו מבוססים על ממוצע 
משוקלל של שיעורי דמי הניהול בכל קרן והיקף הנכסים בה בהתאם לתקציב 2019 

בכל אפיק השקעה. 

שיעור דמי ניהול קבועים אפקטיביים 

בהתאם לתקציב תכלית לשנת 2019, שיעור דמי הניהול הקבועים המשוקללים 
עבור כל אפיק של קרנות נע בטווח שבין 0.1% לבין 0.42%, בהתאם לדמי הניהול 
אשר נגבים בכל אחת מהקרנות. לשנים הבאות הונח כי לא יחול שינוי בשיעורי דמי 

הניהול הקבועים. 

שיעור דמי ניהול משתנים אפקטיביים 

שיעורי דמי הניהול המשתנים הינם בשיעור מוגבל הנע בטווח שבין 0.1% ל- 0.3%, 
בהתאם לקבוצה אליה מסווגת הקרן. במידה ותהיה תשואה עודפת מעבר לשינוי 
המדד אחריו עוקבת קרן הסל, דמי הניהול ישולמו מתוך התשואה העודפת למנהל 
קרן הסל. עם זאת, דמי ניהול אלו ישולמו על ידי מנהל קרן הסל למשקיעים במקרה 
בו הקרן תשיג תשואת חסר, עד לשיעור האמור. דמי הניהול המשתנים תלויים 
בעיקר בעלויות מימון הנגזרים, הריבית הדולרית העודפת על פני ריבית הליבור 

                                                 

והכנסות מהשאלות. מנהל הקרן רשאי להחליט לגבי כל אחת מקרנות הסל האם 
ליישם את מנגנון הרצועה של דמי הניהול המשתנים.  

ההנהלה אמדה את דמי הניהול המשתנים אשר תוכל להשיג בכל אחת מהקרנות 
בהתאם לניסיון העבר של ניהול תעודות סל בכל אחד מהאפיקים ובחרה ליישם את 
מנגנון הרצועה בכל הקרנות בהן היא סבורה שיש ביכולתה להשיג תשואה עודפת. 
הנחות אלה משתקפות בתקציב תכלית לשנת 2019. בהתאם לתקציב 2019 וכן 
שיחות שקיימנו עם ההנהלה, שיעור דמי הניהול המשתנים המשוקללים עבור כל 
אפיק קרנות נע בטווח שבין 0.1% לבין 0.22%, בהתאם לאפיק הקרנות. לשנים 

הבאות הונח כי לא יחול שינוי בשיעורי דמי הניהול המשתנים. 
 

הכנסות אחרות  
בהתאם לשיחות עם ההנהלה, הונח כי הכנסות אחרות (כולל עשיית שוק) יסתכמו 
בשנת 2019 בכ- 4 מיליוני ש"ח. לשנים הבאות הונח כי הכנסות אלו בנטו יגדלו 

בשיעור שנתי של כ- 2.5%. 
 

להלן תחזית ההכנסות לשנים 2019-2022 כולל שנה מייצגת (מיליוני ש"ח):  

שנה  2022 2021 2020 2019  
 מייצגת

 94.8 92.5 88.5 84.7 81.1 16הכנסות קרנות סל
 12.6 12.3 11.8 11.3 10.9הכנסות קרנות מחקות 

 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0הכנסות אחרות 
 111.8 109.1 104.5 100.1 95.9סה"כ הכנסות 

כולל הכנסות מהשאלות. 16 

  



 

 

 בחינת מוניטין                                                            22               בע"מ מיטב דש השקעות 
   Tachlit Madadim. IAS 36_31.12.2018.FINAL 

הוצאות ישירות 
ההוצאות הישירות כוללות עמלות תפעול הקרנות והוצאות בגין עורכי מדדים, עמלות 

תפעול לבנקים, ואגרות.  

עמלות והוצאות עורכי מדדים – בשנת 2019 הונח כי הוצאה זו תסתכם בכ- 13.7 
מיליוני ש"ח. הוצאה זו מהווה כ- 0.1% מהיקף הנכסים המנוהלים בהתאם לשיעור 
שנקבע בתקציב הפעילות לשנת 2019. לשנים הבאות הונח כי עמלות אלו, יהוו כ- 

0.1% מהיקף הנכסים המנוהלים. 

עמלות תפעול לבנקים – לשנת 2019 הונח כי עמלות תפעול לבנקים יסתכמו בכ- 
1.5 מיליוני ש"ח, המהווים כ- 1.4% מההכנסות. שיעור עמלות תפעול לבנקים נקבע 
בהתאם לתקציב הפעילות לשנת 2019. לשנים הבאות הונח כי עמלות תפעול 

לבנקים, יהוו כ- 1.4% מסך ההכנסות.   

אגרות – לשנת 2019 הונח כי האגרות יסתכמו בכ- 9.7 מיליוני ש"ח. חלק מהאגרות 
הינן קבועות וחלקן ביחס ישר להיקף הנכסים. בהערכת השווי הונח כי ההוצאה של 
תשלום האגרות תגדל באופן יחסי (בהתאם לסוג האגרה) לגידול בהיקף הנכסים. 
משיחות עם ההנהלה עולה כי קיים מנגנון קיזוז בגין אגרות יצירה ששולמו לרשות 
לניירות ערך בעת הנפקת או הרחבת סדרוה של תעודות סל, כך שיפחית את 
ההוצאות בגין אגרות בהן אמורה לשאת החברה. בהערכת השווי לא נלקח בחשבון 

קיזוז זה שכן אין ביכולה של ההנהלה להעריך מתי יהיה ניתן לנצל קיזוז זה.  

הוצאות עקיפות 
תחזית ההוצאות העקיפות מבוצעת מנקודת מבט של משתתף שוק, כפי שתואר 
בפרק 4. בהערכת השווי, הניחה ההנהלה ששחקנים בתחום קרנות הסל וקרנות 
מחקות הם השחקנים אשר עשויים לענות על ההגדרה של משתתפי שוק כפי 
שהובאה לעיל, כאשר התחום כולל מספר בתי השקעות אשר עונים על ההגדרה. 
נתח השוק של הפעילות בתחום קרנות סל וקרנות מחקות הינו בשיעור של כ- 8% 
בלבד. מכאן שלהערכת ההנהלה ישנם מספר גופים אשר עונים על ההגדרה של 

משתתף שוק פוטנציאלי.  

בהתאם להערכת ההנהלה, הונח כי משתתף שוק הרוכש או מתמזג עם הפעילות 
הינו משתתף שוק אשר בבעלותו קרנות מחקות ובכך צפוי לחסוך בעלויות עקב כפל 
בתפקידי ניהול ואחרים (כגון מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, מנהל פיתוח עסקי, עובדי 
מחלקת מסחר, ניהול סיכונים, עובדי מחלקת רגולציה וכדומה), ועלויות תפעוליות 
אחרות כגון, תחזוקת מחשוב ומערכות מידע, הוצאות פרסום, שכר טרחה מקצועי 
ועלות דירקטורים. משיחות עם ההנהלה עולה כי משתתף שוק אשר בבעלותו קרנות 
סל והיה רוכש או מתמזג עם הפעילות, בהכרח היה צפוי לחסוך יותר עלויות אשר 
לא נלקחו בחשבון בהערכת השווי. בנוסף, משתתף שוק שכזה היה נדרש למזג 
קרנות סל המשותפות לאותו המדד ובכך היה חוסך גם עלויות ישירות, אשר אף הן 

לא נלקחו בחשבון בהערכת השווי. 

בהתאם לכך, ההנהלה העריכה את החיסכון בעלויות כאמור מתוך סך ההוצאות 
העקיפות הקיימות בתכלית אשר משתתף שוק לא היה נושא בהן, וזאת על בסיס 
ניסיון עבר מעסקאות רכישה שביצעה מיטב דש בעבר. ע"פ הנהלת מיטב דש סך 
החיסכון בעלויות כמפורט לעיל מסתכם בכ- 16.8 מיליוני ש"ח. ע"פ שיחות שקיימנו 
עם ההנהלה ובהתבסס על ניסיון העבר מעסקאות שביצעה, על פי רוב הסינרגיה 
מתחלקת בין המוכר לקונה, כאשר ברכישת חברות קטנות החלק המיוחס להן 
בסינרגיה גדול מחלקן בגוף המאוחד. הונח כי משתתף השוק הרלבנטי יהיה בסדר 
גודל של שחקן בינוני - גדול ועל כן הסינרגיה תתחלק באופן שווה בין הרוכש לחברה. 
בהתאם לכך, הונח כי סך החיסכון נטו המיוחס לפעילות מנקודת מבט של משתתף 
שוק נאמד בכ-8.4 מיליוני ש"ח. בהערכת השווי הונח כי החיסכון בעלויות יתרחש 

באופן יחסי בשנת 2019 ובאופן מלא החל משנת 2020 ואילך. 
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ההוצאות העקיפות כוללות בעיקר רכיבים קבועים כגון הוצאות שכר ונלוות, שכירות 
ואחזקה, שכר טרחה מקצועי, הוצאות משרדיות, שירותים מקצועיים וכדומה. בשנת 
2019, בהתאם לתקציב ובראיית משתתף שוק, הונח כי ההוצאות העקיפות יסתכמו 
בכ- 40.8 מיליוני ש"ח. בשנים 2020 ואילך הונח כי ההוצאות העקיפות יגדלו בשיעור 
שנתי של כ-2% עד 2.5% מכ-37.3 מיליוני ש"ח לכ-40.2 מיליוני ש"ח בשנה 

המייצגת. 

שיעור מס 
הוצאות המס מתבססות על רווח תפעולי, הכולל פחת רכוש קבוע. שיעור המס 
שנלקח לגופים פיננסיים הינו 34.19% בשנים 2019 ואילך. בנוסף, נכון למועד 
ההערכה, לפעילות ישנן הוצאות הנפקה נדחות הניתנות להפחתה לצרכי מס בסך 
כ-39 מיליוני ש"ח. השווי ההוגן של מגן המס בגינן נאמד בהתאם ליכולתה של 

הפעילות להכירן לאורך שנות ההפחתה.  

להלן תחזית רווח והפסד לשנים 2019-2022 כולל שנה מייצגת (מיליוני ש"ח):  

שנה  2022 2021 2020 2019מיליוני ש"ח 
 מייצגת

 111.8 109.1 104.5 100.1 95.9 הכנסות

 2.5% 4.4% 4.4% 4.4%  שיעור גידול 

 28.3 27.6 26.6 25.7 24.8הוצאות ישירות 

 40.2 39.2 38.3 37.3 40.8 *הוצאות עקיפות

 43.4 42.3 39.6 37.1 30.3 רווח תפעולי

 39% 39% 38% 37% 32% שיעור מהמחזור

 14.8 14.5 13.5 12.7 10.4 מס 

28.5 27.9 26.1 24.4 20.0  רווח לאחר מס

כולל פחת * 

 תחזית תזרים המזומנים 5.3

השקעות הוניות 
הונח כי סך ההשקעות יסתכמו בכ-3.2 מיליוני ש"ח בשנת 2019 ויגדלו בהדרגה עד 

לסך של כ- 3.5 מיליוני ש"ח בשנת 2022. בשנה המייצגת הונח כי ההשקעות  
תהיינה בגובה הפחת. 

שינוי בהון חוזר 
לאור אופי הפעילות ומדיניותה, השינוי בהון החוזר הינו זניח. 

מחיר הון 
לצורך אמידת מחיר ההון יישמנו את מודל הממוצע המשוקלל של עלות ההון 
(WACC) על מנת שישקף את הסיכון הגלום בתזרימי המזומנים של הפעילות. 

שיעור ההיוון המתקבל הינו 10.7%. לפירוט ראה נספח ב'.  
 

שיעור הצמיחה לטווח ארוך 
שיעור הצמיחה הנומינלי לטווח ארוך שנלקח הינו 2.5%. 

 להלן תזרים המזומנים החזוי לשנים 2019-2022 כולל שנה מייצגת (מיליוני ש"ח): 

 שנה מייצגת 2022 2021 2020 2019 מיליוני ש"ח
28.5 27.9 26.1 24.4 20.0  רווח לאחר מס

 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 פחת 
 (3.6)  (3.5) (3.4)   (3.3) (3.2)   השקעות 

28.5 27.9 26.1 24.4 20.0  תזרים מזומנים פנוי
356.7          ערך שייר

385.2 27.9 26.1 24.4 20.0  סך תזרים מזומנים פנוי
243.8 19.5 20.2 20.9 19.0  תזרים מזומנים מהוון

לאור האמור לעיל, שווי הפעילות של תכלית למועד ההערכה, נאמד בכ-323.5 
מיליוני ש"ח (במעוגל). 
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  סיכום שווי הפעילות5.4
 

  במיליוני ש"ח

 323.5שווי פעילות 
 8.3בתוספת נכס מס 

 (9.3) 17מימון יתרת הון עצמי מזערי
 (1.0) 18בניכוי עלויות מכירה

 321.5שווי הוגן של הפעילות 

החברה נדרשת להעמיד כרית בטחון הונית בגין הקרנות בהן בחרה ברצועה. מימון יתרת 17 
הון עצמי מזערי חושבה על בסיס פער הריביות הקיים בין עלות ההלוואה והריבית על פיקדון 

בגובה ההון העצמי הנדרש. הוצאות מימון נטו הוונו לאינסוף. 

 ע"פ המידע שנמסר לנו מההנהלה, עלויות המכירה בענף אינן מהותיות ועל כן הונח עלויות 18
בסך של כ-1 מיליוני ש"ח. 

לאור האמור לעיל שווי השימוש של תכלית למועד הערכה, נאמד בכ-321.5 
מיליוני ש"ח (במעוגל). 

                                                 

6. סיכום ומסקנות 
נכון ליום ה- 31 בדצמבר 2018, הערך הפנקסני של תכלית עומד על כ- 297.6 

מיליוני ש"ח. סכום בר ההשבה נאמד בכ-321.5 מיליוני ש"ח. 

 להלן טבלה המציגה את סיכום בחינת ירידת ערך המוניטין (מיליוני ש"ח):   

סכום להפחתה סכום בר השבה ערך פנקסני מועד ההערכה 

 אין הפחתה 321.5 297.6 31/12/2018

 

נכון למועד ההערכה, הערך הפנקסני של תכלית נמוך מסכום בר ההשבה שלו. 
על פי הוראות IAS36, בשל העובדה שהערך הפנקסני, נמוך מסכום בר ההשבה 

שלו, לא נדרשת הפחתת ערך המוניטין. 

 ניתוח רגישות 6.1

ערכנו ניתוח רגישות לשווי השימוש של תכלית ע"י בדיקת השפעת שני פרמטרים 
מרכזיים במודל: מחיר ההון ושיעור הצמיחה לטווח הארוך.  

 מחיר ההון   
  9.7% 10.2% 10.7% 11.2% 11.7% 

שיעור 
צמיחה 
לטווח 
ארוך 

1.0% 309.0 292.2 277.1 263.5 251.2 
1.5% 325.7 307.0 290.3 275.3 261.8 
2.0% 344.6 323.6 305.0 288.4 273.5 
2.5% 366.1 342.3 321.5 303.0 286.5 
3.0% 390.8 363.7 340.1 319.4 301.0 
3.5% 419.5 388.2 361.3 337.9 317.3 
4.0% 453.2 416.7 385.7 358.9 335.6 
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 השוואה להערכות שווי קודמת 6.2

להלן פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 8ב (ד) לתקנות ניירות ערך (דו"חות 
תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970, בנוגע להערכות שווי קודמות של תכלית 

שנערכו על ידי וריאנס: 

 

 

 

 

                                                 

 

 
 

סכום בר  מועד הערכהנושא העבודה 
 השבה

 במיליוני ש"ח

תקינה 
 רלוונטית

פרמטרים  שיטת הערכה
 עיקריים

בחינה לירידת 
 IAS 36 DCF 307.2 31/12/2017ערך מוניטין  

– 19שיעור ההיוון
11.0% 

צמיחה לט"א – 
2.5% 

בחינה לירידת 
 341.1IAS 36 DCF  30/06/2017ערך מוניטין  

– 19שיעור ההיוון
10.6% 

צמיחה לט"א – 
2.5% 

בחינה לירידת 
 IAS 36 DCF 323 30/06/2016ערך מוניטין  

– 19שיעור ההיוון
11.3% 

צמיחה לט"א – 
2.5% 

 שיעור היוון לאחר מס. 19
 

נספח א'- תנאים והגבלות 
מסמך זה מיועד לצרכיהם של דירקטוריון והנהלת תכלית מדדים ותכלית מכשירים, 
מיטב דש ניירות ערך ומיטב דש, המבקרים הבלתי תלויים של מיטב דש והיועצים 
המשפטיים של מיטב דש. אין להשתמש בו, להפיצו או לצטטו בכל מסמך שהוא, 
ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס יעוץ כלכלי בע"מ. למרות האמור לעיל, 
מוסכם כי תהיו רשאים לצרף את תוצר העבודה לדיווחים על פי חוק ניירות ערך, 
התשכ"ח-1968 או תקנות על פיו, ולכל דיווח אחר המוגש על פי דיני ניירות ערך 
בארץ או מחוצה לה או הנחיות רגולטוריות אחרות, ולכלול את תוכן תוצר העבודה 
בדיווחים כאמור, ואנו נשתף פעולה ככל הנדרש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

לרבות על ידי חתימה על מסמכים הדרושים לצורך דיווחים כאמור. 

במסמך הערכה זה התבססנו על נתונים שנתקבלו מהחברות מיטב דש, תכלית 
מדדים ותכלית מכשירים הכוללים: דוחות כספיים, תחזיות, ניירות עבודה תפעוליים 
וחומר רקע נוסף הכולל מידע אודות הפעילות. לא בחנו את אמינות הנתונים 
שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה כלשהיא כי מידע זה הינו שלם מדויק ומעודכן ואנו 

מניחים כי מידע זה משקף נאמנה את תוצאות הפעילות ומצבה הפיננסי. 

התחזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על הנחות שלא בהכרח תישארנה 
תקפות במהלך תקופת התחזית הרלבנטית. כתוצאה מכך לא ניתן להסתמך על 

נתוני התחזיות כאילו היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים המבוקרים. 
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נספח ב' - קביעת מחיר ההון 
לצורך קביעת מחיר ההון של תכלית חישבנו עפ"י מודל ה-CAPM מחיר הון המשקף 
את רמת הסיכון של הפעילות. מאחר והפעילות הינה פרטית לגביה חסרים חלק 
מהנתונים הנדרשים לקביעת מחיר ההון, הסתמכנו על נתוני חברות ציבוריות 

העוסקות בתחום הפעילות. 

להלן חישוב מחיר ההון: 

 WACC= Ke * E / (E + D) + Kd * D / (D + E) * (1 - T)

 Ke= Rf + Rp * BETA+ Sp 

כאשר: 
הערך משמעות החלק 

 Kd (לפני מס) 4.7%  20שיעור הריבית השולי הנדרש על החוב
 T34.2%   21שיעור המס

 Rf3.4% 22ריבית חסרת סיכון 

 Rp7.07%  23פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר לשער ריבית חסרת סיכון

 BETA(ממונפת מחדש) 0.78  24סיכון החברות במדגם ביחס לשוק

 Sp3.0% 25פרמיית סיכון ספציפית 

Ke  12.0% שיעור התשואה הנדרש להון העצמי

E / (D + E)  86.0% 26חלק ההון העצמי במימון הפעילות 

 

 
                                                 

 מתבסס על שיעור תשואות האג"ח של מיטב דש למועד ההערכה בהתאמה לאינפלציה 20
ולמח"מ על סמך נתוני מרווח הוגן.  

  שיעור המס שחל על מוסדות פיננסים בישראל. 21
 תשואה לפדיון על אג"ח מדינה לא צמוד "שחר" במח"מ של כ-17 שנים, ליום 31 בדצמבר 22

2018 (מקור: מערכת רויטרס). 
23 2018 Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital published by  :מקור

 .Duff & Phelps, LLC
 ע"פ נתוני חברות המדגם. 24
 נלקחה פרמיית סיכון ספציפית של 3% לאור הסיכון הגלום והתנודתיות בענף שוק ההון.  25

עפ"י יחס ההון העצמי הנורמטיבי של מיטב דש המבוסס על הממוצע בשנים האחרונות. 26 

שיעור ההיוון (WACC) המתקבל ע"פ הנתונים הנ"ל נאמד ב- 10.7% (במעוגל) 
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נספח ג'- פרטי מעריך השווי  
 כללי

וריאנס הינה חברה מובילה, בלתי תלויה, המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי 
ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק  
 (Start-up) ומשרדי ממשלה. המקצועיות הרבה של צוות החברה בתחומי הייעוץ 
הכלכלי מסייעת ללקוחותינו בתהליכי גיוס כספים, הנפקה לציבור, השקעה, מיזוגים 

ורכישות וכן בדיווחים הכספיים שלהם. 

לחברה ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ והערכות שווי מסוגים שונים בהתאם לכללי 
התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) והאמריקאי (US GAAP). כמו כן, 

  .IRS ,AICPA ,(IFRS) IASB ,SEC -עבודותינו מבוצעות וערוכות לפי דרישות ה

פרטים נוספים אודות וריאנס ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת: 
www.variance.co.il .

הצוות המוביל 

רם לוי (רו"ח) – מייסד, שותף מנהל.  
לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק הישראלי. ניסיונו של רם כולל 
ייעוץ עסקי לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל 
הערכות שווי חברות, מיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת 
פרויקטי BOT חוות דעת לבתי משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות 
והתכנות של פרויקטים. לפני עבודתו בוריאנס שימש כמנהל בכיר בקסלמן פיננסיים 
(PriceWaterhouseCoopers Corporate Finance). כמו כן, כיהן כסמנכ"ל 
פיתוח עסקי בחברת ספקטרוניקס בע"מ וכיועץ פיננסי בחברות ייעוץ פרטיות. לרם 
תואר ראשון בחשבונאות מהמכללה למנהל (מסלול אקדמי), כמו כן, תואר ראשון 
במדעי החיים ותואר שני במנהל עסקים (MBA), התמחות במימון מאוניברסיטת 

בר-אילן. 

אמנון אלון - שותף, מנהל תחום הערכות שווי.  
לאמנון ניסיון בתחומים פיננסיים נרחבים הכולל בין היתר ייעוץ לחברות פרטיות 
וציבוריות בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכליות, בחינת פרויקטים 
ובניית מודלים פיננסים בתחום ה- project finance ויעוץ במיזוגים ורכישות. לפני 
הצטרפותו לוריאנס, אמנון עבד בבנק דיסקונט במחלקה לליווי פרויקטים כאנליסט 
ומנהל פרויקטים בתחום ה-BOT במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום 
ה- project finance (BOT/PFI) ופרויקטי נדל"ן. לאמנון תואר ראשון בכלכלה 
מאוניברסיטת מרילנד ותואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון, 

מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס (בהצטיינות). 

 
  

http://www.variance.co.il
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1  

  

מיטב דד הדקעות בע"מ  

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר, 2018 

  

  

  

תוכן העניינים  

עמוד  

  2 דוח רואה החדבון המבקר  - בקרה פנימית על דיווח כספי 

 3 דוח רואה החדבון המבקר  

  4 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 

6  דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר 

  7 דוחות מאוחדים על הדינויים בהון 

  

 8 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  

  14 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים  

  123 נספח לדוחות הכספיים המאוחדים - רדימת חברות מוחזקות  

  

 

 

 

 

 

  

- -  - -  - - -  - - -  - -   
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קוסט פורר גבאי את קסירר  
דרך מנחם בגין 144,   

תל-אביב 6492102   
 

טל.   972-3-6232525+  
פקס  972-3-5622555+  

 ey.com

דוחח רואה החדבון המבקר לבעלי המניות דל מיטב דד הדקעות בע"מ  
בדבר ביקורת דל רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי   

  
בהתאם לסעיף 9ב (ג) בתקנות ניירות ערך  
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התד"ל -1970  

ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי דל מיטב דד הדקעות בע"מ וחברות בנות (להלן ביחד- החברה) 
ליום 31 בדצמבר 2018. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה דל החברה 
אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות דל רכיבי בקרה פנימית על 
דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח 

כספי דל החברה בהתבסס על ביקורתנו.  
  

רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי דבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 104 דל לדכת רואי חדבון 
בידראל "ביקורת דל רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", על תיקוניו, (להלן "תקן ביקורת 104"). רכיבים אלה 
הינם: (1) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה דל דיווח כספי ובקרות כלליות דל 
מערכות מידע; (2) בקרות על תהליך תדלומים לספקים; (3) בקרות על תהליך תדלומי עמלות למדווקים 
עצמאיים ופנימיים בקופות הגמל; (4) בקרות על תהליכי תדלומי עמלות הפצה לבנקים בקרנות נאמנות, קופות 
גמל ופנסיה; (5) בקרות על תהליך תדלומי עמלות תפעול לבנקים בקופות הגמל; (6) בקרות על תהליך הכנסות 
מקופות גמל ופנסיה; (7) בקרות על תהליך הכנסות מקרנות נאמנות; (8) בקרות על תהליך הכנסות מימון בגין 
אדראי חוץ בנקאי בקבוצת פנינסולה בע"מ; (9) בקרות על תהליך הדכר (כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי 

הבקרה המבוקרים").   
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 104. על-פי תקן זה נדרד מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהדיג מידה סבירה דל ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו באופן 
אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה הדגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי 
הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון דקיימת חולדה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה דל 
אפקטיביות התכנון והתפעול דל אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון דהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי 
בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה דחדבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי 
הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקדר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות 
דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להדפעות הדדיות בין רכיבי 
הבקרה המבוקרים לבין כאלה דאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחדבון הדפעות אפדריות 

כאלה. אנו סבורים דביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקדר המתואר לעיל.  
  

בדל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עדויים דלא למנוע או 
לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלדהי חדופה 
לסיכון דבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל דינויים בנסיבות או דמידת הקיום דל המדיניות או הנהלים 

תדתנה לרעה.  
  

לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 
בדצמבר 2018. 

  
ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בידראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים דל החברה לימים 
31 בדצמבר 2018 ו-2017 ולכל אחת מדלוד הדנים בתקופה דהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018, והדוח דלנו, מיום 

27 במרס, 2019, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.  
  

 תל-אביב, 
27 במרס, 2019  

קוסט פורר גבאי את קסירר  
רואי חדבון   
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דוח רואה החדבון המבקר  
  

לבעלי המניות דל מיטב דד הדקעות בע"מ  
  

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים דל מיטב דד הדקעות בע"מ (להלן - החברה) 
לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, הדינויים בהון 
ותזרימי המזומנים לכל אחת מדלוד הדנים בתקופה דהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018. דוחות כספיים אלה 
הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה דל החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס 

על ביקורתנו.  
  

לא ביקרנו את הדוחות הכספיים דל חברות בנות דאוחדו אדר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ- 
26.69% וכ -2.03% מכלל הנכסים המאוחדים לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017, בהתאמה, והכנסותיהן הכלולות 
באיחוד מהוות כ-9.71%, כ-9.74% וכ-4.71% מכלל ההכנסות המאוחדות לדנים דהסתיימו בימים 31 בדצמבר 
2018, 2017 ו -2016, בהתאמה. כמו כן לא ביקרנו את הדוחות הכספיים דל חברות דמוצגות על בסיס הדווי 
המאזני, אדר חלקה דל החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך דל כ-1.6 מיליוני ד"ח לדנה דהסתיימה ביום 
31 בדצמבר 2016. הדוחות הכספיים דל אותן חברות בוקרו על ידי רואי חדבון אחרים דדוחותיהם הומצאו לנו 
וחוות דעתנו, ככל דהיא מתייחסת לסכומים דנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החדבון 

האחרים.   
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בידראל, לרבות תקנים דנקבעו בתקנות רואי חדבון 
(דרך פעולתו דל רואה חדבון), התדל"ג-1973. על פי תקנים אלה נדרד מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
במטרה להדיג מידה סבירה דל ביטחון דאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
מדגמית דל ראיות התומכות בסכומים ובמידע דבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה דל כללי 
החדבונאות דיודמו ודל האומדנים המדמעותיים דנעדו על ידי הדירקטוריון וההנהלה דל החברה וכן הערכת 
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים דביקורתנו ודוחות רואי החדבון האחרים מספקים 

בסיס נאות לחוות דעתנו.  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות דל רואי חדבון אחרים, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל 
מדקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי דל החברה והחברות המאוחדות דלה לימים 
31 בדצמבר 2018 ו-2017 ואת תוצאות פעולותיהן, הדינויים בהון ותזרימי המזומנים דלהן לכל אחת מדלוד 
הדנים בתקופה דהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) והוראות 

תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים דנתיים), התד"ע -2010.  
  

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 104 דל לדכת רואי חדבון בידראל "ביקורת דל רכיבי בקרה פנימית על 
דיווח כספי", על תיקוניו, רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי דל החברה ליום 31 בדצמבר 2018, והדוח דלנו, 

מיום 27 במרס, 2019, כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם דל אותם רכיבים באופן אפקטיבי.   

  
  
  
  

תל-אביב, 
27 במרס, 2019  

קוסט פורר גבאי את קסירר  
רואי חדבון   
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ליום 31 בדצמבר   
   2018 2017
מיליוני ד"ח   
    

   נכסים דוטפים 
    

 160  278  מזומנים ודווי מזומנים  
 332  182 5 הדקעות לזמן קצר  

הדקעות דוטפות דל חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי 
 28,981   -  6   תעודות סל ופיקדון 

 592  768  7אדראי לקוחות 
 37  32 8 לקוחות 

 21  164 9 חייבים ויתרות חובה 
 14  9  מסים דוטפים לקבל 

    
    1,433   30,137

   נכסים לא דוטפים 
    

 95 96  23ג'8 הדקעות דל עמיתי קופות גמל 
 47  80 10 הדקעות, הלוואות ויתרות חובה 

 21  24  11הדקעות בחברות כלולות  
 40  37 12 רכוד קבוע 

 10  20 30ב' מסים נדחים 
 1,150  1,174 13 נכסים בלתי מוחדיים 

    
   1,431  1,363 

    
   2,864  31,500 

    

    
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 



  בע"מ הדקעות דד מיטב
  הכספי המצב על מאוחדים דוחות
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ליום 31 בדצמבר   
  2018  2017 

מיליוני ד"ח   
   התחייבויות דוטפות 

    
 416  573 14 אדראי מתאגידים בנקאיים וחלויות דוטפות דל אגרות חוב 

 28,329   - 15 תעודות סל ופיקדון 
התחייבויות דוטפות דל חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי 

 621   - 16    תעודות סל ופיקדון 
 29  10 17 התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר 

 70  80 18 התחייבויות לספקים ולנותני דירותים 
 122  294 19 זכאים ויתרות זכות 
  12  15  מסים דוטפים לדלם

  972  29,599 
   התחייבויות לא דוטפות 

   
 106  97 20 הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 683  669 20 אגרות חוב 
 96  98  23ג'8התחייבויות לעמיתי קופות גמל 

 22  11  התחייבויות בגין רכידת פעילויות 
 18  13 21ג'2 זכאים אחרים 

 7  8 22 התחייבויות בדל הטבות לעובדים 
  41  46 30ב' מסים נדחים

  942  973 
 30,572  1,914  סה"כ התחייבויות 

    
  24 הון  

  
 64  64 הון מניות  

 561  513 פרמיה על מניות 
(52)   - מניות אוצר 

 14  14 קרן בגין עסקאות תדלום מבוסס מניות 
 179  200 יתרת רווח  

 36  34 קרנות אחרות 
  

 802  825 הון המיוחס לבעלי המניות דל החברה 
    

 126  125 זכויות דאינן מקנות דליטה 
 928  950 סה"כ הון  

  
 2,864  31,500 

    

במרס, 2019   27    
אידור הדוחות תאריך

הכספיים
אלי ברקת  

יו"ר הדירקטוריון
רביב   אילן
מנכ"ל  

     עינת רום   
סמנכ"ל כספים 

  
     



  בע"מ הדקעות דד מיטב
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר  
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לדנה דהסתיימה ביום  
31 בדצמבר   

   2018 2017 2016
  
באור  

מיליוני ד"ח 
(למעט נתוני רווח למניה) 

     
 749  818  829 26 הכנסות מדמי ניהול, עמלות ואחרות, נטו  

 26  56  61  הכנסות מימון בגין אדראי חוץ בנקאי 
 775   874 890  סה"כ הכנסות 

     

 592  666  688  27הוצאות דיווק, תפעול, הנהלה וכלליות 
     

 183  208  202  רווח תפעולי 
     

רווח (הפסד) מניירות ערך המוחזקים  
(1)  4 (3)     למטרות הדקעה בתיק נוסטרו, נטו 

 2  2  1 28 א' הכנסות מימון 
(33)  (32)(37) 28 ב' הוצאות מימון 

(24) (17) (33) 29 הוצאות אחרות, נטו 
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 

 6  5  3 11     לפי דיטת הדווי המאזני, נטו 
     

 133  170  133  רווח לפני מסים על הכנסה 
 45  64  56  30 ג'מסים על הכנסה  

     
 88  106  77  רווח לדנה 

     
    רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר הדפעת המס): 

      
(1)  1  -  רווח (הפסד) אקטוארי בגין תכניות להטבה מוגדרת 

 1   -  2  רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים 
(1) (1)   -  הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

     
(1)   -  2  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר 

     
 87  106  79  סה"כ רווח כולל 

     
     רווח מיוחס ל: 

 80  95  67  בעלי המניות דל החברה 
 8  11  10  זכויות דאינן מקנות דליטה 

     
   77  106  88 

    רווח כולל מיוחס ל: 
 79  95  69  בעלי המניות דל החברה 

 8  11  10  זכויות דאינן מקנות דליטה 
     
  32 79 106   87 

רווח למניה המיוחס לבעלי מניות החברה (בד"ח) 
רווח בסיסי 

    
 1.03   1.47  1.24 

     
 1.23  1.43  1.02  רווח מדולל 

     
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 



  בע"מ הדקעות דד מיטב
דוחות מאוחדים על הדינויים בהון  
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    מיוחס לבעלי מניות החברה 

הון מניות  
פרמיה על 

מניות  
מניות  

  אוצר

קרן 
מעסקאות 
תדלום 
מבוסס 

 יתרת רווח מניות 
קרנות 

 סה"כאחרות 

זכויות  
דאינן 
מקנות 
סה"כ הון  דליטה

 מיליוני ד"ח 
          

 664  9   655 (21)  100  12(57)   558 63 יתרה ליום 1 בינואר, 2016 

 88  8 80  -   80  -   -    -  -  רווח לדנה  

 (1) -  (1) (1)  -   -   -   -   -  הפסד כולל אחר, נטו 
 87 8  79 (1)  80  -   -   -   -  סה"כ רווח כולל  

(44) -  (44) -  (46)  -   2  -   -  דיבידנד דהוכרז ודולם 
דיבידנד לבעלי זכויות דאינן מקנות 

(5) (5)  -   -   -   -   -   -   -      דליטה

  3 -   3  -   -   3  -   -   -  תדלום מבוסס מניות למניות החברה 
 6  2  4  4  -   -   -   -   -  הנפקת הון לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה

 54 54  -   -   -   -   -    -  -  זכויות דאינן מקנות דליטה בגין צירוף עסקים

זכויות דאינן מקנות דליטה דנוצרו בחברה 
 1  1  -   -   -   -   -   -    -    דאוחדה לראדונה

גריעת זכויות דאינן מקנות דליטה עקב 
 (1)(1)  -   -   -   -   -   -   -     מכירת חברה מאוחדת

מכירות נטו דל מניות החברה על ידי 
 2  -   2  -   -   -   1  1  -     חברות מאוחדות 

 767  68  699 (18)  134  15 (54)   559 63 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016 

          
 106  11  95  -   95  -   -   -   -  רווח לדנה  

 -  -    -  -   -   -   -   -   -  רווח כולל אחר, נטו

          
 106   11 95  -   95 -   -   -  - סה"כ רווח כולל  

(48) -  (48) -  (50) -   2  -  - דיבידנד דהוכרז ודולם 
דיבידנד לבעלי זכויות דאינן מקנות 

 (8) (8) -   -   -   -   -   -   -     דליטה 
 2  -   2  -   -   2  -   -    - תדלום מבוסס מניות למניות החברה 

(15)(6) (9) (9)  -   -   -   -   -  רכידות נטו דל זכויות דאינן מקנות דליטה

 126   62 64   63 -   -   -   1  -  הנפקת הון לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה

 -  -   -   -   -  (3)  -   2  1 מימוד אופציות לעובדים 

גריעת זכויות דאינן מקנות דליטה עקב 
(1) (1)  -    -  -   -   -   -   -     מכירת חברה מאוחדת

רכידות נטו דל מניות החברה על ידי 
(1)  -  (1)  -   -   -   -  (1) -     חברות מאוחדות 

 928  126   802 36  179  14 (52)  561  64  יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017
הדפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראדונה 

(1)  -  (1)   - (1)  -   -   -   -     דל IFRS 9 ליום 1 בינואר 2018 
יתרה ליום 1 בינואר 2018 

 (IFRS 9 לאחר אימוץ לראדונה דל)     927  126  801  36   178 14  (52) 561  64 

 77 10  67  -   67  -   -   -   -  רווח לדנה  

 2  -   2  2  -   -   -   -   -  רווח כולל אחר, נטו

 79 10  69  2  67  -   -    -  -  סה"כ רווח כולל  

(43) -  (43) -  (45)  -   2  -   -  דיבידנד דהוכרז ודולם 
דיבידנד לבעלי זכויות דאינן מקנות 

(8) (8)  -   -   -   -   -   -   -     דליטה 

 2  -   2  -   -   2  -   -   -  תדלום מבוסס מניות למניות החברה 

(8) (4) (4) (4)  -   -   -   -   -  רכידות נטו דל זכויות דאינן מקנות דליטה

  1 1   -   -  -   -   -   -   -  הנפקת הון לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה
 -   -  -   -   -  (2)  -   2 )  * - מימוד אופציות לעובדים 

 -  -   -   -   -   -   50 (50)  -   קבלת מניות באוצר כדיבידנד בעין

 950  125  825   34 200  14  -   513  64 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018 

          
       נמוך מ-1 מיליוני ד''ח.*) 

       הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 



  בע"מ הדקעות דד מיטב
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים  
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לדנה דהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   

  2018 2017 2016

מיליוני ד"ח  
    

   תזרימי מזומנים לפעילות דוטפת 
    

 88  106  77 רווח לדנה 
    

   התאמות הדרודות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות דוטפת: 
    

   התאמות לסעיפי רווח והפסד: 
    

 7  7  7 פחת רכוד קבוע 
 36  49  56 הפחתת נכסים בלתי מוחדיים 

 20  3   - הפסד מירידת ערך מוניטין 
(14)   -   - רווח הון בהדגת דליטה בחברות כלולות 

  - (1)   - רווח ממימוד הדקעה בחברה כלולה 
(6)   -  1 הפסד (רווח) הון ממימוד הדקעה בחברה מאוחדת 

 7  9  9 הפחתת הוצאות רכידה נדחות 
 4 (2) (1) דערוך הדקעות לעמיתי קופות גמל  

(3)  2  2 דערוך התחייבויות לעמיתי קופות גמל 
  - (1)   - דינוי בהתחייבויות בגין רכידת פעילויות 

  - (1)   - דערוך הלוואות מתאגידים בנקאיים 
  - (2)   - רווח ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה 

רווח מדינוי זכויות במניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב   
  - (22)   -    בע"מ 

דערוך נגזר פיננסי הנמדד בדווי הוגן דרך רווח או הפסד 
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי דיטת הדווי 

-  -   (1)

(3) (1) (3)    המאזני, נטו 
(4)  11 (6) מסים נדחים, נטו 
(3) (2)  6 דערוך אגרות חוב 

הפסד (רווח) מניירות ערך הנמדדים בדווי הוגן דרך רווח  
 3 (1)  2    או הפסד, נטו 

 3  2  2 תדלום מבוסס מניות 
דערוך התחייבויות בדל אופציות מכר לבעלי זכויות דאינן  

  -  1   -    מקנות דליטה 

  75  51  46 

    

    

  

    

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 



  בע"מ הדקעות דד מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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לדנה דהסתיימה ביום  

31 בדצמבר 

 

  

  2018 2017 2016 

 מיליוני ד"ח  
     

    דינוי בסעיפי נכסים והתחייבויות בגין פעילות תעודות הסל: 
     

 (511) (2,079) (94) דערוך הדקעות דוטפות דל חברות מאוחדות ייעודיות 
  888  2,469  483  דערוך תעודות סל, התחייבות ופיקדון 

  3,174  1,713  4,444  דינוי בנכסים, נטו 
 (122)  148 (308) דינוי בהתחייבויות, נטו 

 (3,429) (2,243) (4,550) דינוי בתעודות סל, פיקדון והתחייבות, נטו 
  50  12  32 דינוי בניירות ערך, נטו 

 (27) (22) (20) דינוי בהתחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר 
     
  (13) (2) 23  
     

    דינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: 
     

 (30) (99) (347) אדראי לקוחות, לקוחות וחייבים ויתרות חובה 

  40 (165)  103  *) אדראי לזמן קצר לצורך מתן אדראי חוץ בנקאי
 

   וזכאים ויתרות זכות 
התחייבויות לספקים ולנותני דירותים 

 179  (12) -   
     
  (65) (276) 10  
     

  167 (121)  74 מזומנים נטו דנבעו מפעילות (דדימדו לפעילות) דוטפת 
     
     
     
     
    ) ראה באור 20ד' *

     

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
  



  בע"מ הדקעות דד מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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לדנה דהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   

  2018 2017 2016

מיליוני ד"ח  
    

   תזרימי מזומנים מפעילות הדקעה 

דינוי בהדקעות לזמן קצר הנמדדות בדווי הוגן דרך  
 6  13 (28)    רווח או הפסד, נטו 

 1   -   - פרעון הלוואה מחברה מוחזקת 
(5) (5) (4) רכידת רכוד קבוע 

(23) (27)  (52)רכידת נכסים בלתי מוחדיים 
(13)   - (4) רכידת אדראי לקוחות 

  -  12   - תמורה ממימוד נכסים המוחזקים למכירה 
(16) (10) (10) פרעון התחייבות בדל צירוף עסקים 

  - (3) (13) מתן הלוואה לזמן ארוך 
 8 (9) (11) דינוי בפיקדונות מוגבלים, נטו 

(7) (1)   - הדקעה בחברות המטופלות לפי דיטת הדווי המאזני 
  -  2   -  פרעון הלוואה לחברה המטופלת לפי דיטת הדווי המאזני

מיזוג פעילות כנגד הנפקת הון לבעלי זכויות   
  -  6   -    דאינן מקנות דליטה (ב) 

  -   -  173 מימוד תעודות סל דאוחדו בעבר (ה) 
(11)   -   - רכידת חברות דאוחדו לראדונה (ג) 

  -  1  27 תמורה ממימוד מניות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 
תמורה ממימוד הדקעה בחברה מאוחדת   

 4   -   -    דאוחדה בעבר (ד) 
    

(56)  (21) 78 מזומנים נטו דנבעו מפעילות (דדימדו לפעילות) הדקעה 
    

   תזרימי מזומנים לפעילות מימון 
  -  141  95 הנפקת אגרות חוב דל החברה (בניכוי הוצאות הנפקה) 

הנפקת אגרות חוב דל חברה מאוחדת 
  -  222  98     (בניכוי הוצאות הנפקה) 

(61) (75) (87) פרעון אגרות חוב דל החברה 
  -   - (86) פרעון אגרות חוב דל חברה מאוחדת 

  -   -  1 דינוי בהחזקות מניות באוצר 
(44) (48) (43) דיבידנד דדולם לבעלי המניות דל החברה 

(5) (8) (8) דיבידנד דדולם לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה 
(2) (2) (2) פרעון התחייבויות לזמן ארוך 

 6 (4)   - מימוד אופציות בחברה מאוחדת 
  - (11) (8) רכידת זכויות דאינן מקנות דליטה 

(15) (20) (11) פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
  -  13  1 הנפקת הון לזכויות דאינן מקנות דליטה 

 20   -   - קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 21 (17)  16 אדראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו 

    
(80)  191 (34) מזומנים נטו דנבעו לפעילות (דדימדו מפעילות) מימון 

    
 31  49  118 עלייה במזומנים ודווי מזומנים 

    
 80  111  160 יתרת מזומנים ודווי מזומנים לתחילת הדנה 

    

יתרת מזומנים ודווי מזומנים לסוף הדנה 
  

 278  160  111 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.



  בע"מ הדקעות דד מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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לדנה דהסתיימה ביום   

31 בדצמבר    

   2018 2017 2016

מיליוני ד"ח   
     

מידע נוסף על תזרימי המזומנים דל מפעילות דוטפת     (א)
     
   פעילות הקבוצה למעט פעילות תעודות הסל  
     
   מזומנים דדולמו במדך הדנה עבור:  
     
 43  43  48 ריבית  
     
 45  32  44 מסים על הכנסה  
     
   מזומנים דהתקבלו במדך הדנה עבור:  
     
 54  68  83 ריבית  
     
 3  5  7 מסים על הכנסה  
     
   פעילות תעודות הסל  
     
   מזומנים דדולמו במדך הדנה בפעילות תעודות הסל:  
     
 6  7  9 ריבית  
     
 26  20  21 דיבידנד  

     
   מזומנים דהתקבלו במדך הדנה בפעילות תעודות הסל:  
     
 274  279  218 ריבית  
     
 172  234  148 דיבידנד  
     
     
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.  



  בע"מ הדקעות דד מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות

 

12  

      
לדנה דהסתיימה    

ביום 31 בדצמבר     
    2018 2017 2016
מיליוני ד"ח    

      
מיזוג פעילות כנגד הנפקת הון לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה     (ב)

     
     

הון חוזר (למעט מזומנים ודווי מזומנים)    -   14  -  
נכסים בלתי מוחדיים המיוחסים לפעילויות    -   (62) -  

מוניטין     -   (48) -  
מסים נדחים    -   (9) -  

זכויות דאינן מקנות דליטה    -   50 -   
     

  - (55)   - סה"כ   

     
*) סה"כ בגין מיזוג     -   (55) -  

  -  61   -      סה"כ כנגד הקצאת מניות לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה
      
  -  6   -     סה"כ מזומנים דנבעו מהמיזוג   
      

רכידת חברות דאוחדו לראדונה     (ג) 
     

נכסים והתחייבויות דל החברות המאוחדות ליום הרכידה:      
     

הון חוזר (למעט מזומנים ודווי מזומנים)    -   -   (73)
הוצאות מראד, הדקעות וחייבים אחרים    -   -   (1)

רכוד קבוע    -   -   (2)
נכסים בלתי מוחדיים המיוחסים לפעילויות    -   -   (42)

(78)   -   - מוניטין   
מסים נדחים    -   -   8 

הדקעה בחברה כלולה ליום הרכידה    -   -   81 
 54   -   - זכויות דאינן מקנות דליטה  
     

סה"כ רכידת חברות ומתן הלוואה לחברות דאוחדו  
(53)   -   - *)     לראדונה 

     
*) רכידת חברות דאוחדו לראדונה     -   -   (53)

 42   -   - סה"כ רכידה כנגד התחייבות בגין תמורה מותנית  
      
    -   -   (11)
      

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים. 



  בע"מ הדקעות דד מיטב
  המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
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לדנה דהסתיימה    

ביום 31 בדצמבר     

    2018 2017 2016

מיליוני ד"ח    

      

מימוד הדקעות בחברה מאוחדת דאוחדה בעבר     (ד)

     

הון חוזר (למעט מזומנים ודווי מזומנים)    4  -   (1)

זכויות דאינן מקנות דליטה    -   -   (1)

     

סה"כ נכסים והתחייבויות דל החברה המאוחדת ליום המכירה    4  -   (2)

     

נכסים והתחייבויות ליום המכירה     4 -   (2)

תמורה דלא במזומן    4  -   -  

 6   -   - רווח הון ממכירת חברה מאוחדת  

      

    -   -   4 

      

מימוד תעודות סל דאוחדו בעבר     (ה)

     

הדקעות דוטפות דל חברות מאוחדות ייעודיות    24,796  -   -  

התחייבויות דל חברות מאוחדות ייעודיות      (320)     

התחייבויות תעודות סל ופיקדון    (24,303) -   -  

     

סה"כ נכסים והתחייבויות דל החברות המאוחדות ליום המכירה    173  -   -  

      

      

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים מאוחדים.   



 מ"בע הדקעות דד מיטב
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים    
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באור 1: -  כללי 
  

  החברה תאורא.  
  

 מיטב דד הדקעות בע"מ (להלן - החברה) נוסדה והחלה לפעול בדנת 1992. החברה 1.
עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות המוחזקות דלה בפעילויות בדוק ההון הכוללות 
בעיקר ניהול נכסים פיננסיים, לרבות, קרנות הדתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה, 
קרנות סל וקרנות כספיות, קרנות נאמנות ותיקי הדקעות. כמו כן, עוסקת הקבוצה 
בפעילויות נוספות, כגון פעילות חבר בורסה וברוקראז', סוכנויות ביטוח, אדראי חוץ 

בנקאי והפצת קרנות זרות. 
  

 החברה הינה חברה ציבורית אדר מניותיה ואגרות החוב דהנפיקה (סדרה ג') נסחרות 2.
בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בקדר לאגרות החוב דהונפקו והרחבות סדרה ג' ראה 

באור 20.  
  
 ראה באור 6 בקדר לרפורמה בתחום תעודות הסל. 3.
  

ב.  הגדרות  
  

בדוחות כספיים אלה:  
  

מיטב דד הדקעות בע"מ.  החברה  -

     
החברה והחברות המוחזקות דלה. הקבוצה  -

     
חברות אדר לחברה דליטה בהן (כהגדרתה ב-IFRS10) ואדר דוחותיהןחברות מאוחדות  -

מאוחדים עם דוחות החברה. 

     
חברות אדר לחברה הדפעה מהותית בהן ואינן חברות מאוחדות, ואדר חברות כלולות   -

הדקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים המאוחדים דל החברה על
בסיס הדווי המאזני.  

  
חברות מאוחדות או חברות כלולות. חברות מוחזקות  -

  
בעלי עניין ובעל 

דליטה 
כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים דנתיים), התד"ע-2010.  -

  
כהגדרתם ב- IAS 24 (2009). צדדים קדורים  -

  
  

   דיבידנד חלוקת מדיניותג.  
  

מדיניות חלוקת הדיבידנד דל החברה, קובעת כי החברה תחלק לבעלי מניותיה דיבידנד 
בדיעור דלא יפחת מ-50% מהרווח הנקי בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים דל החברה.   

  
החלוקה כפופה לקיומם דל רווחים המותרים לחלוקה הקבועים בחוק החברות, התדנ"ט- 
1999, להוראות כל דין ולכך דלא יהא בחלוקה כאמור כדי לפגוע בעסקיה ו/או בפעילותה דל 
החברה. אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותו דל דירקטוריון החברה לדנות את מדיניות 
החברה בחלוקת דיבידנדים, כפי דימצא לנכון מעת לעת, או להחליט על חלוקות דיבידנד 
נוספות בגבולות המותר על פי דין ובלבד דדירקטוריון החברה ידווח על כך כמתחייב על פי 

דין. 



 מ"בע הדקעות דד מיטב
    המאוחדים הכספיים לדוחות באורים
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באור 2: -  עיקרי המדיניות החדבונאית  
  

 המדיניות החדבונאית המפורטת להלן יודמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
למעט אם צוין אחרת.  

  

 הכספיים הדוחות הצגת בסיסא.  
  

  .(IFRS - להלן) הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים
  

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 
דנתיים), התד"ע-2010.  

  
הדוחות הכספיים דל החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט הפריטים הבאים:  

  

 נגזרים ומכדירים פיננסיים מסוימים אחרים אדר נמדדים בהתאם לדווים ההוגן;   •
 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים;   •
 נכסים בדל הטבות לעובדים והתחייבויות בדל הטבות לעובדים;     •
 הדקעות המטופלות לפי דיטת הדווי המאזני;   •
 הפרדות;   •
 התחייבות בגין עסקת תדלום מבוסס מניות המסולקת במזומן;   •
 אופציות לבעלי זכויות דאינן מקנות דליטה.   •
 

החברה בחרה להציג את פריטי הרווח והפסד לפי דיטת מאפיין הפעילות.  
  

 תקופת המחזור התפעולי  ב. 
  

תקופת המחזור התפעולי דל החברה הינה דנה.  
  

 דוחות כספיים מאוחדים  ג. 
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות דל חברות דלחברה יד דליטה בהן (חברות 
בנות) וכן חברות למטרה מיוחדת (SPC - Special Purpose Company) (להלן - החברות 
הייעודיות), אדר הוקמו לצורכי פעילות תעודות סל ותעודות התחייבות וכן פעילות הנפקת 
אגרות חוב ורכידת נכסים מגבים. דליטה מתקיימת כאדר לחברה יד כוח הדפעה על הידות 
המודקעת, חדיפה או זכויות לתדואות מדתנות כתוצאה ממעורבותה בידות המודקעת וכן 
היכולת להדתמד בכוח דלה כדי להדפיע על סכום התדואות דינבע מהידות המודקעת. 
בבחינת דליטה מובאת בחדבון הדפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממדיות. 
איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד הדגת הדליטה, ועד למועד בו הופסקה 

הדליטה.  
  

הדוחות הכספיים דל החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החדבונאית בדוחות הכספיים דל החברות הבנות יודמה באופן אחיד ועקבי עם זו דיודמה 
בדוחות הכספיים דל החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים 

מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.  
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באור 2: -  עיקרי המדיניות החדבונאית (המדך)  
  

דוחות כספיים מאוחדים (המדך)  ג.   
  

זכויות דאינן מקנות דליטה בגין חברות מאוחדות מייצגות את ההון בחברות מאוחדות 
דאינו ניתן לייחוס, במידרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות דאינן מקנות דליטה מוצגות 
בנפרד במסגרת ההון דל החברה. רווח או הפסד וכל רכיב דל רווח כולל אחר מיוחסים 
לחברה ולזכויות דאינן מקנות דליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות דאינן מקנות דליטה גם 
אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות דאינן מקנות דליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה 

דלילית.  
  

דינוי בדיעור ההחזקה, תוך דימור דליטה, מוכר כדינוי בהון על ידי התאמה דל יתרת 
הזכויות דאינן מקנות דליטה כנגד ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ובניכוי/ובתוספת דל 

תמורה דדולמה או התקבלה.  
  

בעת אובדן דליטה, הקבוצה גורעת את הנכסים ואת ההתחייבויות דל החברה הבת, זכויות 
כלדהן דאינן מקנות דליטה ורכיבים אחרים דל הון המיוחסים לחברה הבת. ההפרד בין 

התמורה לבין היתרות דנגרעו מוכר ברווח והפסד בסעיף הכנסות או הוצאות אחרות.  
 

  צירופי עסקים ומוניטין ד.
  

צירופי עסקים מטופלים בדיטת הרכידה. עלות הרכידה נמדדת על פי הדווי ההוגן דל 
התמורה דהועברה במועד הרכידה בתוספת זכויות דאינן מקנות דליטה בנרכדת. בכל צירוף 
עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות דאינן מקנות דליטה בנרכדת בהתאם 
לדווים ההוגן במועד הרכידה או לפי חלקן היחסי בדווי ההוגן דל הנכסים המזוהים נטו דל 

הנרכדת.  
עלויות רכידה ידירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.  

בצירוף עסקים המודג בדלבים, זכויות הוניות בנרכדת דהוחזקו על ידי הרוכדת קודם 
להדגת הדליטה נמדדות בדווי הוגן למועד הרכידה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד מדערוך 

ההדקעה הקודמת במועד העלייה לדליטה.  
 

תמורה מותנית מוכרת בדוויה ההוגן במועד הרכידה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או 
כהתחייבות פיננסית בהתאם ל-IFRS 9. דינויים עוקבים בדווי ההוגן דל התמורה המותנית 
מוכרים בדוח רווח והפסד. אם התמורה המותנית מסווגת כמכדיר הוני, היא נמדדת לפי 

דוויה ההוגן במועד הרכידה ללא מדידה עוקבת.   
  

מוניטין נמדד לראדונה לפי העלות, דהינה ההפרד בין תמורת הרכידה והזכויות דאינן 
מקנות דליטה לבין הסכום נטו דל הנכסים המזוהים דנרכדו ודל ההתחייבויות דניטלו. אם 

סכום המוניטין דהתקבל הינו דלילי, הרוכד יכיר ברווח דנוצר במועד הרכידה.  
  

 הדקעות בחברות כלולות  ה. 
  

חברות כלולות הינן חברות דלקבוצה יד הדפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית 
דלהן, אך לא דליטה. ההדקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס דיטת הדווי המאזני.  

 

לפי דיטת הדווי המאזני, ההדקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת דינויים 
דלאחר הרכידה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר דל החברה הכלולה. 
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם 

לדיעור ההחזקה.  
  

מוניטין בגין רכידת חברה כלולה מוצג כחלק מההדקעה בחברה כלולה, נמדד לפי העלות  
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  )המדך( החדבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

  (המדך) כלולות בחברות הדקעות  ה.
 

ואינו מופחת באופן דיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהדקעה בחברה 
הכלולה בכללותה.  

  
הדוחות הכספיים דל החברה והחברה הכלולה ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות 
החדבונאית בדוחות הכספיים דל החברה הכלולה יודמה באופן אחיד ועקבי עם זו דיודמה 

בדוחות הכספיים דל הקבוצה.  
  

דיטת הדווי המאזני מיודמת עד למועד איבוד ההדפעה המהותית בחברה הכלולה או סיווגה 
כהדקעה המוחזקת למכירה.  

   
במועד איבוד ההדפעה המהותית, החברה מודדת בדווי הוגן הדקעה כלדהיא דנותרה 
בחברה הכלולה, ומכירה ברווח או הפסד בהפרד דבין התמורה ממימוד ההדקעה בחברה 
הכלולה והדווי ההוגן דל ההדקעה דנותרה לבין הערך בספרים דל ההדקעה דמומדה 

במועד זה.  
  

  מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  ו.
  

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  1.
  

מטבע ההצגה דל הדוחות הכספיים הינו ד"ח.   
  

 פריטים כספיים צמודי מדד  2.
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לדינויים במדד המחירים לצרכן 
בידראל (להלן - המדד) מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם 

לתנאי ההסכם.  
  

 דווי מזומנים  ז. 
  

דווי מזומנים נחדבים להדקעות דנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים 
לזמן קצר אדר אינם מוגבלים בדעבוד, דתקופתם המקורית אינה עולה על דלודה חודדים 
ממועד ההדקעה או דעולה על דלודה חודדים אך הם ניתנים למדיכה מיידית ללא קנס, 

ומהווים חלק מניהול המזומנים דל הקבוצה.  
  

  הדקעות לזמן קצר  ח.
  

כולל פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר דתקופתם המקורית עולה על דלודה חודדים 
ממועד ההדקעה או המוגבלים בדימוד ו/או מופקדים בנאמנות ודאינם עונים להגדרת דווי 

מזומנים. הפיקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.  
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  )המדך( החדבונאית המדיניות עיקרי  - :2 באור
  

 הפרדה לחובות מסופקים (המדיניות החדבונאית דיודמה עד ליום 31 בדצמבר, 2017)  ט. 
  

ההפרדה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות דלהערכת הנהלת החברה 
גבייתם מוטלת בספק. חובות לקוחות דחלה ירידה בערכם, ייגרעו במועד בו ייקבע דחובות 
אלה אינם ניתנים לגבייה. הקבוצה לא הכירה בהפרדה בגין קבוצות לקוחות המוערכות 

באופן קבוצתי, מאחר דלא זיהתה קבוצות לקוחות בעלי מאפייני סיכוני אדראי דומים.  
 

באדר לקביעת הפרדה לחובות מסופקים בחברה מאוחדת העוסקת במתן אדראי חוץ בנקאי 
- ראה באור 3יא. 

  
 הכרה בהכנסה  י. 
  

מדיניות חדבונאית המיודמת החל מיום 1 בינואר 2018  
הקבוצה מכירה בהכנסות כאדר הלקוח מדיג דליטה על הסחורה או הדירות דהובטחו. 
ההכנסה נמדדת לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת 
סחורות או דירותים דהובטחו ללקוח מלבד סכומים דנגבו לטובת צדדים דלידיים (כגון 
מסים). הקבוצה בחרה ליידם את הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מס' 15 "הכנסות מחוזים 

עם לקוחות" למפרע, עם הקלות וללא הצגה מחדד דל מספרי הדוואה.  
  

מדיניות חדבונאית המיודמת בתקופות דקדמו ליום 1 בינואר 2018  
הכנסות מוכרות בדוח על הרווח או הפסד כאדר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי 
דההטבות הכלכליות הקדורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות דהתהוו או דיתהוו בגין 

העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. כאדר החברה פועלת כספק עיקרי ונודאת בסיכונים 
הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן 
מבלי לדאת בסיכונים ובתדואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נטו. 

ההכנסות נמדדות על פי דוויה ההוגן דל התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות.   
  

להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות דל הקבוצה הנדרדות להתקיים על מנת 
להכיר בהכנסה:  

  
 הכנסות מדירותי יעוץ, דירותי ניהול ומעמלות ביטוח נזקפות לרווח או הפסד על פני 1.

תקופת הדירות.  
  

 ההכנסות מעמלות בגין ביצוע פעולות בתיקי לקוחות ומדירותים אחרים  א) 2.
בתחום ניירות ערך מוכרות במועד מתן הדירות ומוצגות על בסיס נטו ברווח או 
הפסד, לאור העובדה כי החברה פועלת כסוכן, מבלי לדאת בסיכונים ובתדואות 

הנגזרים מהעסקה. 

 הכנסות מניהול נכסים מוכרות על פני תקופת הדירות על בסיס צבירה.  ב) 
  
 חברה מאוחדת זוקפת הפרדה להחזרי דמי ניהול לעמיתים בהתאם להתחייבויותיה 3.

על-פי ההסכמים וכן על בסיס אומדנים המבוססים על נסיון העבר.  
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באור 2: -     עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  

 הכרה בהכנסה (המשך)  י. 
  

 הכנסות ריבית  4.
  

הכנסות ריבית מוכרות על בסיס צבירה תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 
הכנסות מימון בגין עסקאות מסחר בממסרים דחויים מוכרות לפי שיטת הריבית 
האפקטיבית. הריבית מחושבת לפי שיטה זו בגין החלק היחסי שנצבר ממועד עסקת 

המסחר בממסרים דחויים ועד תום תקופת הדיווח.  
  

 הכנסות מדיבידנד 5. 
  

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במניות המטופלות כהשקעות המסווגות כנכסים 
פיננסיים זמינים למכירה, מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד.  

  
 מסים על הכנסה  יא. 
  

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 
לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.  

  
 מסים שוטפים  1.

  
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או 
אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר 

לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות. 
  

 מסים נדחים   2.
  

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 
לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.  

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או 
ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה 

למעשה עד לתאריך הדיווח.  
  

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים, 
הפרשים זמניים בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה 

שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.  
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש 
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 
או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת 

חבות מס נוספת.  
  

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 
שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.   
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 חכירות  יב. 
  

המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים 
במועד ההתקשרות על פי הכללים שנקבעו ב-IAS 17. הסכמי חכירה, בהם לא מועברים באופן 
ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס, מסווגים כחכירה תפעולית. 

תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.  
  

נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה, מסווגים 
כחכירה מימונית. הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן 
של הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ומופחת לאורך תקופת 

החיים השימושיים שלו, או תקופת החכירה, כנמוך שבהם. 
לעניין יישום תקן בינלאומי חדש בנושא חכירות (IFRS16)- ראה סעיף כו' להלן.  

    

 רכוש קבוע  יג. 
  

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפות.  

  
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

השימושיים בנכס, כדלקמן:  

בעיקר %  % 
   

 33-25 מחשבים וציוד היקפי 
6 6 -15 ריהוט וציוד משרדי 
שיפורים במושכר 

  
 ראה להלן 

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת 
האופציה להארכה שבידי הקבוצה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת 

של השיפור, לפי הקצר מביניהם.  
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 
והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת 

כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.  
  

   נכסים בלתי מוחשייםיד. 
  

נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה בהם לראשונה לפי העלות 
בתוספת עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי 

השווי ההוגן במועד הרכישה.   
  

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים 
השימושיים שלהם ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת 
ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה בגין נכס בלתי מוחשי עם אורך חיים שימושיים 

מוגדר נבחנות לפחות אחת לשנה.   
  

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מגודר אינם מופחתים באופן שיטתי 
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי יתכן שחלה ירידת 
ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך 
החיים כבלתי מוגדר עדיין תקפה. אם האירועים והנסיבות אינם תומכים עוד בהערכה כאמור, 
השינוי באורך החיים השימושיים מבלתי מוגדר מטופל כשינוי באומדן חשבונאי ובאותו מועד 
נבחנת גם ירידת ערך. החל מאותו מועד מופחת הנכס באופן שיטתי על פני תקופת אורך 

החיים השימושי שלו.  
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 נכסים בלתי מוחשיים (המשך) יד.  
  

הוצאות ההפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר נזקפים לרווח 
או הפסד על פי שיטת הקו הישר או על פי שיטת סכום ספרות השנים היורד כמפורט להלן:  

  

 קו ישר 
סכום ספרות 
שנים יורד 

 שנים שנים 

   

1.5-13  4-15קשרי לקוחות  
 13 12-15עודף עלות מיוחס לניהול קופות גמל ופנסיה 

1-5 (בעיקר 1) 7 עודף עלות מיוחס לניהול תיקים וקרנות נאמנות 
7  עודף עלות מיוחס לבסיס לקוחות של חבר הבורסה 

 7 עודף עלות מיוחס לבסיס לקוחות של פעילות ברוקראז' 
4-6   עודף עלות מיוחס לבסיס לקוחות של פעילויות אחרות

 0.5-10 עודפי עלות מיוחסים לשם מסחרי "תכלית" 
 13-15 מותג 

  1-3אי תחרות 
 5-7  אחרים

 3-4 תוכנות 
 9  הוצאות הנפקה נדחות  

  
  

תוכנות  
  

נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה, תוכנות ופיתוח עצמי. תוכנות 
המהוות חלק אינטגרלי מחומרה, אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, 
מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רישיונות לתוכנות העומדים בפני עצמם ומוסיפים 

פונקציונאליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.  
נכס בלתי מוחשי, הנובע מפרויקט פיתוח או מפיתוח עצמי, מוכר כנכס רק אם ניתן להוכיח 
את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש או 
למכירה, את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו, את 
האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות, את קיומם של המשאבים 
הנדרשים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות 

בגינו, במהלך פיתוחו. 
  

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  טו. 
  

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 
מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה אינה ברת-השבה. במקרים בהם 
היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר -ההשבה שלהם, 
מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה. סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי 
עלויות מכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי 
שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר 
תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר -השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך 

הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.   
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 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים (המשך)  טו. 
  

הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו 
בקביעת הסכום בר -ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. 
ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת 
או הפחתה) או סכום בר-ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור 

נזקף לרווח או הפסד.  
  

הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים: 
  
  מאוחדות חברות בגין מוניטין 1.

  
לצורך בחינת ירידת ערך, מוניטין שנרכש בצירוף עסקים מוקצה במועד הרכישה לכל 
אחת מהיחידות מניבות המזומנים של הקבוצה שצפויות להפיק תועלת מצירוף 

העסקים.  
  

החברה בוחנת ירידת ערך של מוניטין, אחת לשנה, או לעיתים קרובות יותר אם 
אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.  

  
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת הסכום בר -ההשבה של היחידה 
מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין. 
כאשר סכום בר-השבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות 
מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת מזומנים (או קבוצה של 
יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס 

ראשית למוניטין. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.  
  

   כלולה בחברה השקעה 2.
  

לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין 
ירידת ערך של ההשקעה בחברות כלולות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם 
קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה. בחינת ירידת 
הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה.   

  

 מכשירים פיננסיים  טז. 
  

מדיניות חשבונאית המיושמת החל מיום 1 בינואר 2018  
  
  פיננסיים נכסים 1.
  

נכסים פיננסיים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות 
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי 
אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס (א) המודל 
העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים וכן (ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי 

של הנכס הפיננסי.  
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  טז. 
  
  המשך)( פיננסיים נכסים 1.
  

החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר המודל העסקי של החברה הינו 
החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים 
החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים הם רק 
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. לאחר ההכרה הראשונית, 
מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת 

הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.  
  

נכסים פיננסיים אחרים המוחזקים למסחר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא   
אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית. הכנסות מדיבידנד מהשקעות 
במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד בדוח על הרווח או הפסד.  

  
  פיננסיים נכסים גריעת 2.
  

החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:  

פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או (א)  
 החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות (ב) 

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי 

העבירה את השליטה בנכס. 
 החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים (ג) 

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלו 
לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.  

  
  פיננסיים נכסים ערך ירידת 3.
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים אשר 
אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר החברה מבחינה בין שני מצבים של 

הכרה בהפרשה להפסד:  

 מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז (א) 
מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך   ההפרשה להפסד 
שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 

חודשים לאחר מועד הדיווח, או;  

מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד (ב)  
ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד 

שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי חזויים לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.  
  

החברה מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של   
מכשיר חוב לא עלה באופן משמעותי מאז מועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד 
הדיווח כי המכשיר הינו בעל סיכון אשראי נמוך, לדוגמא כאשר המכזיר הינו בעל דירוג 

חיצוני של "דרגת השקעה".  
  

ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד   
הפרשה ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
תיזקף כנגד קרן הון ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי בדוח על המצב 

הכספי.  
  

   



 מ"בע השקעות דש מיטב
    המאוחדים הכספיים לדוחות באורים

  

24  

באור 2: -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  
  

 מכשירים פיננסיים (המשך)  טז. 
  
  (המשך) פיננסיים נכסים ערך ירידת 3.
  

לחברה נכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית 
ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה תמדוד את ההפרשה להפסד בסכום 
השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך חיי המכשיר. החברה בחרה ליישם את ההקלה 

לגבי נכסים פיננסיים אלה.  
  
  פיננסיות התחייבויות 4.

  

  מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויותא)  
  

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי 
הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות 
הפיננסית. לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות 
הפיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

הפחתת הריבית האפקטיבית נזקפת לרווח והפסד לסעיף המימון.  
  

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ב) 
  

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן כאשר 
עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי 

ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.  
  
  פיננסיות התחייבויות גריעת 5.
  

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר ורק כאשר, היא מסולקת, דהיינו כאשר המחויבות   
שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר 
החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים או 

שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.  
  
  פיננסיים מכשירים קיזוז 6.
  

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב 
הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן 
קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס 

ולסלק את ההתחייבות במקביל.  
  
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של   

הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים.  
על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע 
עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.  

  
החברה בחרה ליישם הוראות תקן דיווח בינלאומי מספר 9 "מכשירים פיננסיים"   

למפרע ללא הצגה מחדש, תוך התאמת יתרת העודפים ליום 1 בינואר, 2018. כתוצאה 
מכך ירדה יתרת העודפים בכ-1 מיליוני ש"ח במקביל לירידה ביתרת אשראי לקוחות 

באותו הסכום.  
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באור 2: -  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  
  

  (המשך) פיננסיים מכשיריםטז.  
  
  גידור חשבונאות 7.
  

 IAS 39 לפיה תמשיך ביישום הוראות IFRS 9 החברה בחרה ליישם את ההקלה בתקן
לעניין חשבונאות גידור.  

  
מדיניות חשבונאית המיושמת בתקופות שקדמו ליום 1 בינואר 2018  

  
  פיננסיים נכסים 1.
  

נכסים פיננסיים בתחולת IAS 39 מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן 
ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך 

רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד.  
 לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים מבוסס על    

סיווגם כמפורט להלן:  
  

  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסיםא)  
  

בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר 
יועדו עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.  

  
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא 
הופכת להיות לראשונה צד להתקשרות. הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר 
משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על 

תזרימי המזומנים מההתקשרות.  
  

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח, מסווגים כמוחזקים 
למסחר, למעט אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.   

  
במקרה של מכשיר פיננסי המכיל נגזר משובץ אחד או יותר, המכשיר המשולב 
בשלמותו יכול להיות מיועד במועד ההכרה הראשונית בלבד כנכס פיננסי הנמדד 

בשווי ההוגן דרך רווח או הפסד.  
  

  וחייבים הלוואותב)  
  

הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים 
לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות 
על פי תנאיהן לפי העלות בתוספת עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת 
הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי 

תנאיהם, בדרך כלל בערכם הנומינלי.  
  

 למכירה זמינים פיננסיים נכסיםג)  
  

נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) שיועדו 
כזמינים למכירה או שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל. לאחר 
ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. 
רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין ריבית, הפרשי 
שער המתייחסים למכשירי חוב ודיבידנד ממכשיר הוני, מוכרים ברווח כולל 
אחר. במועד גריעת ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח (הפסד) כולל 

   אחר מועבר לרווח או הפסד.
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  טז. 
  
  פיננסיות התחייבויות 2.
  

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות 
בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.  

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם 
כמפורט להלן:  

  

  מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויותא)  
  

לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, לרבות אגרות חוב, 
מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש 
בשיטת הריבית האפקטיבית. הפחתת הריבית האפקטיבית נזקפת לרווח והפסד 

לסעיף המימון.  
  

  הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות  ב)
  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות 
התחייבויות פיננסיות המוחזקות למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם 

ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי ההוגן דרך רווח או הפסד.  
  

התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה 
בתקופה הקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר 

נזקפים לרווח או הפסד.  
נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם 

הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.   
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא 
הופכת להיות לראשונה צד להתקשרות. הערכה מחדש של נגזר משובץ נעשית 
רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים 

מההתקשרות.  
ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

  .IAS 39- והכל בכפוף לתנאים שנקבעו ב
  

 שווי הוגן  3.
  

  פעיל בשוק הנסחרים פיננסיים מכשיריםא)  
 

 שווים ההוגן נקבע על בסיס מחירי השוק בתאריך הדיווח. 
  

 פעיל שוק אין שלהם פיננסיים מכשיריםב)  
 

שווים ההוגן נקבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. שיטות אלו כוללות 
התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרונה בתנאי שוק, התייחסות לשווי השוק 
הנוכחי של מכשיר אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומנים או שיטות הערכה 

אחרות. 
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  טז. 
  

  (המשך) הוגן שווי3.  
  

 סל לתעודות מגבים כנכסים המשמשים פיננסיים מכשיריםג)  
 

 מכשירים הנסחרים במספר שווקים פעילים - שווים ההוגן נקבע על פי 1.
המחיר בשוק הפעיל הרלוונטי ביותר למדידת הנכסים וזאת בהתחשב 

בשווי נכסים אלו, המגולם במדידת ההתחייבות הרלוונטית. 

 מכשיר אשר מחירו נקבע בפערי זמן ביחס למדידת ההתחייבות אשר 2.
בגינה, שוויו ההוגן נקבע על פי החישוב לשווי הנכס שגולם במדידת 

ההתחייבות בגין תעודת הסל הרלוונטית.  

  

    
 קיזוז מכשירים פיננסיים  4.

  
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב 
הכספי אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן 
קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס 

ולסלק את ההתחייבות במקביל.  
  

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של 
הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים.  
על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע 
עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.  

  
  פיננסיים מכשירים גריעת 5.

  
 פיננסיים נכסיםא)  

  
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס 
הפיננסי, או החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים 
מהנכס הפיננסי או נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים 
שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף העבירה באופן 
ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או לא העבירה ואף לא 
הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את 

השליטה על הנכס.  
  

כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה 
ולא הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא 
העבירה את השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות 
הנמשכת של החברה בנכס. מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר 
נמדדת לפי הנמוך מבין השווי הפנקסני המקורי של הנכס בדוחות הכספיים 

והסכום המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם בחזרה.  
  

  פיננסיות התחייבויותב)  
  

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו נפרעה, בוטלה או פקעה. 
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על 
ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים או שירותים, או משוחרר משפטית 

מההתחייבות.  
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  טז. 
  

  )פיקדון( התחייבות ותעודות סל תעודות בגין התחייבויות 6.
  

התחייבויות בגין תעודות סל ותעודות פיקדון מוכרות לראשונה לפי ערכן ההתחייבותי 
המהווה עלות מותאמת ובניכוי עלויות הנפקה. התחייבויות אלו מוצגות בכל תקופת 
דיווח לפי ערכן ההתחייבותי, המחושב לפי תנאי הנפקתן בניכוי יתרת הוצאות הנפקה 
שטרם הופחתה. רווחים והפסדים נמדדים דרך רווח והפסד. התחייבויות בגין תעודות 
הסל ותעודות פיקדון הינן מכשיר פיננסי מורכב הכולל חוזה מארח ונגזר משובץ. 
בהתאם ל-  IAS 39 יש להפריד את הטיפול החשבונאי בין החוזה המארח (תעודות סל 
המהוות הלוואה ב- zero-coupon ותעודות פיקדון כהלוואה) והנגזר המשובץ שהינו 
עסקת פורווארד על המדד שתעודות הסל צמודות לו ותעודות פיקדון והמטבע אליו 
צמודות) ולמדוד כל אחד מהם בנפרד. החוזה המארח בתוך תעודת הסל ותעודות 
פיקדון לפי התקן אינו מחייב הצגה נפרדת של כל אחד מרכיבי המכשיר המורכב. לדעת 
החברה, הצגת רכיבי תעודת הסל ותעודות פיקדון יחדיו משקפת באופן הנאות ביותר 

את המהות הכלכלית של ההתחייבויות בגין התעודות.  
  

על פי הוראות התקן כאשר מכשיר פיננסי מורכב כולל בתוכו נגזר משובץ, הנגזר 
המשובץ מוצג בשווי הוגן. שינויים בשווי ההוגן לאורך חיי תעודת הסל ותעודות 
פיקדון נזקפים לדוח רווח והפסד. השווי ההוגן של הנגזר המשובץ ליום הנפקת 
תעודות הסל ותעודות פיקדון שואף לאפס. בהתאם, הוצאות ההנפקה של תעודות 
הסל ותעודות פיקדון יוחסו לפי יחסי השווי בין הנגזר המשובץ לחוזה המארח, הואיל 
והשווי של הנגזר המשובץ זניח עיקר הוצאות ההנפקה יוחסו לחוזה המארח (הלוואה 

  .(zero-coupon-ב
   

כמו כן, עלויות הנפקת תעודות סל ותעודות פיקדון מופחתות בקו ישר לאורך חיי 
תעודות הסל ותעודות הפיקדון. התחייבויות בגין תעודות סל ותעודות פיקדון מוכרות 

לראשונה לפי ערכן ההתחייבותי.  
  

  מאוחדות ייעודיות חברות של והתחייבויות נכסים 7.
  

במאזן החברה כלולים, נכון ליום 31 בדצמבר, 2018, נכסים והתחייבויות של חברות 
ייעודיות מאוחדות המוצגים במסגרת הרכוש השוטף, במסגרת הנכסים השוטפים 
ובמסגרת הנכסים שאינם שוטפים. נכסים אלו הוצגו בשווים ההוגן ומשמשים לביצוע 
התחייבויות הקבוצה, על פי תנאיי תעודות ההתחייבות שהונפקו על ידי מספר חברות 
ייעודיות מאוחדות של החברה, זאת מכוח תשקיפים שפרסמו החברות הייעודיות. 
הנכסים כוללים בעיקר אגרות חוב קונצרניות במטבע חוץ המשועבדות לטובת 

הנאמנים למחזיקי התעודות.  
התחייבויות של החברות הייעודיות המאוחדות מוצגות במסגרת ההתחייבויות 

השוטפות וההתחייבויות הלא שוטפות בהתאמה לנכסים המגבים.  
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 מכשירים פיננסיים (המשך)  טז. 
  
  פיננסיים נכסים ערך ירידת 8.

  
הקבוצה בוחנת בכל תאריך מאזן אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך בגין נכס 

פיננסי או קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:  
  

  המופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסיםא)  
  

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו 
באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 
סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות 
הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם 
כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו), המהוונים בהתאם לשיעור 
הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא 
ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. 
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 
אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. 

ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.  
   

  למכירה זמינים פיננסיים נכסיםב)  
  

ראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים, 
כוללת ירידה משמעותית או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן 
בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או המשפטית או בסביבת השוק 
בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר. בחינה של ירידה משמעותית או 
מתמשכת, תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח, כאשר, במסגרת הבחינה, מובאות 
בחשבון התנודתיות ההיסטורית בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה מתמשכת של 
ירידה בשווי ההוגן בשיעור כולל של 20% ויותר או משך זמן של ירידה בשווי 
ההוגן של 6 חודשים ויותר. כאשר קיימת ראיה לירידת ערך, ההפסד המצטבר 
שנזקף לרווח כולל אחר מסווג מחדש לרווח או להפסד. בתקופות עוקבות, 

ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח כולל אחר.  
  

ראיות לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב, 
כוללות אירוע אחד או יותר אשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי 
המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה. כאשר קיימת ראיה לירידת 
ערך, ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, מוכר כהפסד מירידת ערך ברווח 
או הפסד. בתקופות עוקבות, הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן 
אובייקטיבי את העלייה בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד 

מירידת הערך. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.  
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 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור (הגנה)  יז. 
 

הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון עסקאות החלפה של   
שיעורי ריבית (IRS) כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשיעורי המדד.  

  
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות 

גידור נזקפים מיידית לרווח או הפסד.  
 

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד 
ותיעוד פורמלי של יחסי הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לבצע 
גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמשך ונקבע בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך 

תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור.  
  

עסקאות גידור תזרימי מזומנים העונות על הקריטריונים של עסקאות גידור (הגנה) מטופלות 
כדלקמן:  

  
נגזרים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים מוצגים בדוחות הכספיים בשווים ההוגן.  

  
שינויים בשווי ההוגן, המגנים אפקטיבית על תזרימי המזומנים המגודרים, נזקפים כדלקמן:  

  
זקיפה לדוח רווח או הפסד של המכשיר המגדר, הינה בתקופת הדוח בה נזקפת ההוצאה בגין 

המכשיר הפיננסי המגודר.  
  

שינויים בשווי ההוגן, של המכשיר המגדר, המגנים אפקטיבית על תזרימי מזומנים שטרם 
נזקפו לדוח רווח או הפסד, נזקפים להון העצמי ונכללים במסגרת הרווח הכולל.  

  
שינויים בשווי ההוגן, שאינם מהווים הגנה אפקטיבית, נזקפים מיידית לרווח או הפסד.  

  

 מניות אוצר  יח. 
  

מניות החברה המוחזקות על ידי חברות מאוחדות מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של 
החברה. כל רווח או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף 

ישירות להון.   
  

 הפרשות  יט. 
  

הפרשה בהתאם ל-IAS 37 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות (משפטית או משתמעת) 
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה 
תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות 

למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.  
  

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:  
 

תביעות משפטיות  
 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות 
 (more likely than not) משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא
כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.   
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 הפרשות (המשך) יט.   
  

חוזים מכבידים  
  

הפרשה לחוזים מכבידים מוכרת כאשר ההטבות הצפויות להתקבל מהחוזים על ידי הקבוצה 
נמוכות ביחס לעלויות הבלתי נמנעות כתוצאה מעמידה במחויבויות החוזיות. ההפרשה 
נמדדת על פי הנמוך מבין הערך הנוכחי של העלות החזויה לביטול החוזה והערך הנוכחי של 

העלות החזויה נטו להמשך קיום החוזה.  
  

היטלים  
  

היטלים המוטלים על החברה על ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם 
לפרשנות IFRIC 21, לפיה ההתחייבות לתשלום ההיטל תוכר רק בעת קרות האירוע היוצר את 

המחויבות לתשלום.  
  

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים כ.  
  

בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:   
  
  קצר לזמן עובדים הטבות 1.

  
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 12     

חודש לאחר תום תקופת הדיווח והשבה העובדים מספקים את השירותים וכוללות 
משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיקים לביטוח לאומי ומוכרות 
כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות 
ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או משתמעת לשלם את 
הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את 

הסכום.  
  

  העסקה סיום לאחר הטבות 2.
  

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 
להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.  

 
לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת לחלק מהעובדים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי 
פיטורין שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות 
משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים 
מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה 

השוטפת ובתקופות קודמות.   
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל 

לקבלת שירותי העבודה מהעובד.  
בנוסף לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי 
פיטורין. לפי החוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. 
ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות 
החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת עובדים, 
וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי 
המזומנים העתידיים הצפויים. שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על 
אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הוא שקל ושמועד פרעונן דומה 

לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישובים נערכים על ידי אקטואר מוסמך.  
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 התחייבויות בשל הטבות לעובדים כ. 
  

 הטבות לאחר סיום העסקה (המשך)  ב. 
  

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן 
שוטף בקופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח (להלן - נכסי התוכנית). נכסי התוכנית 
הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או בפוליסות ביטוח כשירות. 
נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה, ולא ניתן לשלמם ישירות לקבוצה.  

  
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך 

הנוכחי של התחייבות ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.  
  

מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופה בה הן התהוו.  
  

 עסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים  כא. 
  

עובדים/נותני שירותים אחרים של הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות 
המסולקות במכשירים הוניים של החברה ו/או החברות המאוחדות.  

  
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור 
אופציות מקובל. לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של 
השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו. במצבים בהם לא ניתן למדוד 
את השווי ההוגן של השירותים המתקבלים בתמורה למכשירי הון, הם נמדדים לפי השווי 

ההוגן של המכשירים ההוניים שהוענקו.   
  

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל 
בהון על פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים 

הרלוונטיים זכאים לגמול (תקופת ההבשלה).  
  

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה 
שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק, 

בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות) התקיימו. 
  

 IFRS 8 - מגזרי פעילות כב. 
  

בהתאם ל- IFRS 8, החברה מיישמת את "גישת ההנהלה" בדיווח על הביצוע הכספי של מגזרי 
הפעילות. המידע המגזרי הינו המידע שההנהלה משתמשת בו באופן פנימי לצורך הערכת 

הביצוע המגזרי ולצורך החלטותיה על דרך הקצאת המקורות למגזרים התפעוליים.   
  

מגזר פעילות הינו רכיב של הקבוצה העונה על שלושת התנאים הבאים:  
  
 עוסק בפעילויות עסקיות שמהן הוא עשוי להניב הכנסות ובגינן עשויות להתהוות לו 1.

הוצאות, לרבות הכנסות והוצאות המתייחסות לעסקאות בין חברות הקבוצה;  
  

 תוצאותיו התפעוליות נסקרות באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 2.
של הקבוצה, על מנת לקבל החלטות לגבי משאבים שיוקצו לו ועל מנת להעריך את 

ביצועיו;  
  

 קיים לגביו מידע כספי נפרד זמין.  3.
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 רווח למניה כג.  

  
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר 

המניות הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.  
מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת 
את הרווח למניה מפעילויות נמשכות. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה 
נכללות ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי 
למניה. חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן 

חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.  
  

 השקעות של עמיתי קופות גמל והתחייבויות לעמיתי קופות גמל  כד. 
  

חברה מאוחדת, מיטב דש גמל, התחייבה לעמיתים להשלמת התשואה כפי שנקבעה בתקנון 
קופת "מיטב דש בטחון" במסלולים המבטיחים תשואה (4.5% ו-5.5% תשואה ריאלית).     

בהתאם להסכם עם משרד האוצר, הופקדו על ידי הקופה מבטיחת התשואה פיקדונות 
הצמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 4.95% ו-5.95% בהתאמה. 
כמו כן, סוכם כי סכומי הפיקדונות באוצר לא יעלו בכל עת על 85% מיתרת נכסי קופה 
מבטיחת תשואה ו/או מיתרת התחייבויות הקופה לפי הנמוך שבהן, בגין העמיתים להם 

מובטחת תשואה (להלן -התקרה המותרת).  
במידה וסכום הפיקדונות כאמור יעלה על התקרה המותרת כאמור יהא על הקופה להשיב 

לאוצר את התשואה העודפת, כפי שהוגדרה בהסכם.  
  

 סיווג מחדש כה. 
  

החברה סיווגה מחדש, בסכומים לא מהותיים, סעיפים מסוימים בנתוני ההשוואה לתקופות 
קודמות, בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, על מנת להתאימם להצגה בתקופה 

הנוכחית. לסיווגים האמורים לא היתה השפעה על הרווח לשנה. 
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 גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם   כו. 
  
16 IFRS - חכירות  
  

בחודש ינואר 2016 פרסם ה- IASB את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 16 בדבר חכירות על 
פיו חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש 

בנכס לתקופת זמן מוגדרת.  
  

התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בדוח על המצב הכספי (פרט לחריגים 
מסוימים- ראה להלן) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים 

היום  - IAS 17, חכירות.  
  

חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי חכירה ומנגד יכירו בנכס זכות שימוש. כמו כן, 
החוכרים יכירו בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.   

  
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש 

יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.  
  

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את 
ההתחייבות בגין החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.  

  
התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול 
החשבונאי הקיים בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך 

כספי נמוך או במקרה של חכירות לתקופה של עד שנה.  
  

הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים, קרי, סיווג 
כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית.  

  
התקן, כאמור לעיל, ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר, 2019.   

הקבוצה מתכוונת לבחור בגישת יישום למפרע חלקי לפיה תכיר במועד היישום לראשונה 
בהתחייבות בגין חכירה לפי הערך הנוכחי של יתרת תשלומי החכירה העתידיים מהוונים לפי 
שיעור הריבית התוספתי של החוב למועד זה ובמקביל תכיר בסכום הזהה להתחייבות בנכס 
זכות שימוש בחכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו אשר הוכרו 
כנכס או כהתחייבות לפני מועד היישום לראשונה. כתוצאה מכך, ליישום התקן לא צפויה 

להיות השפעה על יתרת העודפים למועד היישום לראשונה.  
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 גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)  כו. 
  

IFRS 16 - חכירות (המשך)  
  

לחברה חוזי שכירות בעיקר של נכסי נדל"ן ורכבים (ראה גם ביאור 23א'(2)). במסגרת בחינת 
ההשפעה של התקן החדש על הדוחות הכספיים, החברה בוחנת את הנושאים הבאים:  

  
 קיומן של אופציות להארכת החכירה - בהתאם לתקן החדש תקופת החכירה שאינה - 

ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם 
ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו. החברה בוחנת קיומן של אופציות כאמור 
בהסכמי השכירות שלה והאם ודאי באופן סביר שתממש אופציות אלה. במסגרת 
הבחינה כאמור, בוחנת החברה את כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות אשר עשויות 
ליצור תמריץ כלכלי למימוש האופציה, בין היתר, שיפורים משמעותיים במושכר 
שבוצעו או שחזויים להתבצע, חשיבות הנכס החכור לפעילות החברה וכן את ניסיון 

העבר בקשר למימוש אופציות להארכה כאמור.  
 
הפרדת רכיבים של חוזה  - בהתאם לתקן החדש יש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה   -

בנפרד מרכיבים שאינם חכירה כאשר לחוכר יש הקלה לפיה הוא יכול לבחור לפי 
קבוצות של נכס בסיס שלא להפריד רכיבים כאמור ולטפל בהם ביחד כרכיב חכירה 
אחד. החברה בוחנת במסגרת הסכמי השכירות שלה את קיומם של רכיבים שאינם 
חכירה כדוגמת שרותי ניהול ואחזקה והאם ליישם עבור כל קבוצה של נכס בסיס את 

ההקלה כאמור.  
 

ריבית להיוון - החברה אומדת את שיעור הריבית התוספתי אשר ישמש למדידת -  
ההתחייבות בגין חכירה ונכס זכות השימוש במועד היישום לראשונה של התקן 

בהתחשב בתקופת החכירה ובאופי הנכס החכור.   
  

החברה מעריכה כי השפעת היישום לראשונה של התקן החדש צפויה להוביל לגידול בסך 
הנכסים והתחייבויות של החברה בסך של כ -175 מיליוני ש"ח. בנוסף השפעת היישום 
לראשונה של התקן החדש בשנת 2019 צפויה להוביל לקיטון בהוצאות השכירות של החברה 
בהיקף של כ-24 מיליוני ש"ח ולעלייה בהוצאות הפחת והפחתות ובהוצאות המימון בהיקף של 
כ-22 מיליוני ש"ח ושל כ -5 מיליוני ש"ח, בהתאמה. סך כל השפעת היישום לראשונה של התקן 
צפויה להביא בשנת 2019 לגידול ברווח התפעולי בהיקף של כ-24 מיליוני ש"ח ולקיטון ברווח 
לפני מס בהיקף של כ -3 מיליוני ש"ח. כמו כן, כתוצאה מיישום התקן החדש צפוי בשנת 2019 
גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-19 מיליוני ש"ח וקיטון בתזרים 
המזומנים מפעילות מימון בהיקף של כ-19 מיליוני ש"ח. הגילוי הכמותי לעיל מתייחס 
להשפעות הידועות לחברה למועד זה וזאת תחת הנתונים והפרמטרים הקיימים והידועים 
למועד זה לרבות חוזי החכירה הקיימים אשר יהיו בתוקף ליום 1 בינואר, 2019. יצוין כי אימוץ 

התקן החדש אינו צפוי להשפיע לרעה על עמידת החברה באמות מידה פיננסיות.  
  

כמו כן טווח שיעורי ההיוון הנומינליים בו נעשה שימוש למדידת ההתחייבות בגין חכירה נע 
בין 1.48% ל- 4.84%, טווח זה מושפע מהבדלים באורך תקופת החכירה, שוני בקבוצות 

הנכסים השונות, שינוי בין שיעורי ההיוון של חברות הקבוצה וכדומה.  
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 גילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)  כו. 
  
IFRIC 23 - טיפול באי- ודאות הקשורה למסים על ההכנסה    
 

בחודש יוני 2017 פרסם ה - IASB את IFRIC 23 - טיפול באי-ודאות הקשורה למסים על 
ההכנסה. הפרשנות מבהירה את כללי ההכרה והמדידה של נכסים או התחייבויות בהתאם 
להוראות IAS 12 מסים על ההכנסה במצבים בהם קיימת אי-ודאות הקשורה למסים על 

ההכנסה.   
  

הפרשנות מתייחסת ומספקת הנחיות לבחינת קיבוץ מקרים של אי-ודאות המתייחסים למסים 
על הכנסה, בחינת התייחסות של רשויות המס, מדידת השלכות אי-הודאות הקשורה למסים 

על הכנסה על הדוחות הכספיים וכן טיפול בשינויים בעובדות ובנסיבות של אי-הודאות.  
  

הפרשנות תיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר, 2019. 
אימוץ מוקדם אפשרי.  

  
להערכת החברה, לפרשנות לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.  

  

 מדידת שווי הוגן  כז. 
 

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת 
התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה. 

 
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או 

ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (advantageous) ביותר.  
  

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו 
בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים 

הכלכליים שלהם.  
  

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק 
הטבות כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר 

בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.  
 

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק 
נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים 

שניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.  
  

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים 
לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

למדידת השווי ההוגן בכללותה:  
  

רמה 1:  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  
רמה 2:  נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה 1 אשר ניתנים לצפייה במישרין  או 

בעקיפין.   
רמה 3:  נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש 

בנתוני שוק ניתנים לצפייה). 
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בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה 
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו 
בדוחות הכספיים. כמו כן, בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, 
הערכות והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, 
התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי 

באומדן.  
  

מפורטים להלן הנושאים בהם הפעילה הקבוצה שיקול דעת וכן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות 
הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר 
שינוי מהותי בהם, באומדנים ובהנחות, עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות 

הכספיים בשנת הדיווח הבאה:  
  

  תביעות משפטיות  א.
  

בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד חברות מוחזקות, הסתמכו 
החברות המוחזקות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים 
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון 
המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ו/או 

בבוררות, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.  
במקרים בהם היועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות לא יכולים להעריך את סיכויי 
התביעות, מבצעת הנהלת החברה המוחזקת בחינה לגבי אפשרות לסילוק התביעות טרם 
סיום ההליכים המשפטיים ומבצעת הפרשה במידה ונדרש ובמידה וניתן לבצע אומדן מהימן 
דיו. במקרים בהם הנהלת החברה המאוחדת קובעת כי אין בכוונתה לסלק את התביעות 
המשפטיות טרם סיום ההליכים בבתי המשפט ו/או בבוררות, לא מבוצעת הפרשה עד לקבלת 

הערכה לגבי סיכויי התביעות מהיועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות אלה.   
במקרים בהם היועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות יכולים להעריך את סיכויי 
התביעות, והערכת היועצים המשפטיים המטפלים ישירות בתביעות הינה כי יותר סביר 
מאשר לא (More Likely Than Not) שלחברה המוחזקת קיימת מחויבות בהווה (משפטית או 
משתמעת), מתבצעת הפרשה במידה שצפוי שהחברה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק 
המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת 

ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.  
  

 ירידת ערך מוניטין   ב. 
  

הקבוצה בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה 
לבצע אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמשך ביחידה מניבת 
המזומנים (או קבוצת יחידות מניבות מזומנים) שאליה (שאליהן) הוקצה המוניטין. כמו כן 

נדרשת ההנהלה לאמוד שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים אלה.   
  

 הוצאות רכישה נדחות  ג. 
  

עמלות לסוכנים ולמפקחי רכישה המשולמות עבור רכישת חוזים לניהול נכסים של קרנות 
פנסיה וקופות גמל נרשמות כהוצאות רכישה נדחות (DAC) אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד 
אותן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי ניהול, צפויה. ה-DAC מופחת על פני התקופה 

המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.   
  

על פי אומדן החברה, תקופת ההפחתה שנקבעה הינה תקופה של 6 שנים לחוזי גמל ו-10 
שנים לחוזי פנסיה.  

  
הקבוצה בוחנת את ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות מדי תקופת דיווח על בסיס 
תיק חוזי הפנסיה והגמל בכללותם. במידה ולא תתקיים ברות השבה, יתכן שיהיה צורך 

בהאצת הפחתת הוצאות הרכישה הנדחות או אף במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.  
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ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה  ד.  
  

בכל תאריך דיווח בוחנת הקבוצה האם קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שערכו של הנכס נפגם 
וקיימת ירידת ערך לגביו. לצורך בחינת ירידת ערך כאמור מפעילה הקבוצה שיקול דעת לגבי 
סממנים המעידים על ראיה אובייקטיבית המתייחסים לשיעור הירידה בשווי ההוגן באחוזים 

וכן למשך תקופת הירידה בשווי ההוגן.  
  

 נכסי מסים נדחים  ה. 
  

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ניתנים לניכוי, 
שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש 
אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס 

על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה. ראה מידע נוסף בבאור 30ב'.  

 
 הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה ו.  

  
התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרות לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות 
הערכה אקטואריות. חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, 
שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. קיימת אי ודאות מהותית בגין אומדנים אלו 

בשל היותן של התוכניות לזמן ארוך. 
  

 שווי הוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר ז. 
  

השווי ההוגן של מכשיר פיננסי לא סחיר המסווג ברמה 3 במידרג השווי ההוגן נקבע כדלקמן: 
לגבי הלוואות ואגרות חוב - בהתאם לתזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי 
היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים. לגבי כתבי אופציה - בהתאם 
למודל הערכה מקובל. קיימת אי ודאות בגין אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ובגין אומדן 
שיעורי ההיוון בהתחשב בהערכת סיכונים, כגון סיכון נזילות, סיכון אשראי, תנודתיות 

וסטיות התקן הרלוונטיות.   
  

 קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות ח.  
  

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות מחושב, בעת ההכרה לראשונה, באמצעות 
שימוש במודל תמחור אופציות. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה, מחיר המימוש, על 
הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי, דיבידנד צפוי ושיעור ריבית חסרת סיכון.  

  

 הפרשה לחוזה מכביד  ט. 
    
ההפרשה לחוזה מכביד חושבה על בסיס אומדן שערכה החברה לפער הצפוי בין התמורה   

שתתקבל משכירות משנה לבין חבות החברה על פי החוזים הנוכחיים. הפער מושפע מהמועד 
הצפוי להשכרת המשרדים בשכירות משנה ושכר הדירה שיתקבל.  

  

 הפרשה להחזר דמי ניהול  י. 
    

ההפרשה להחזר דמי ניהול לעמיתים בחברת הגמל חושבה על בסיס אומדן החברה בהתייחס, 
בין היתר, לניסיון העבר ולהוראות חוזרי משרד האוצר.  
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 מסופקים לחובות הפרשה  יא.
  

הפרשה לחובות מסופקים נבחנת בכל תאריך מאזן ועד מועד אישור הדוחות הכספיים 
ומוכרת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שקיים סיכון שהחברה לא תוכל לגבות את 
הסכומים להם היא זכאית. בכל מקרה כאמור של ראייה אובייקטיבית או אינדיקציה לאי 
כיבוד הממסר, נערך דיון לכל סכום ספציפי בסיכון, בו נבחנים החייב, מושך הממסר ומצבו 

הפיננסי, הביטחונות והיסטורית ההתקשרות באם ישנה.  
  

בהתאם למדיניות החברה, נוסף לבחינת אירועי הפסד אחרים, החברה בוחנת במועדים 
המצוינים לעיל את כל החובות באופן פרטני, לגבי החובות שעבר מועד פירעונם מעל 90 יום 
וטרם נגבו בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה שוקלת יצירת הפרשה לחובות 
מסופקים ויוצרת הפרשה בהתאם. בנוסף, קבוצת הנכסים הפיננסיים שלגביה לא קיימת ראיה 
אובייקטיבית לירידת ערך נבחנת בנפרד סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים. חלק מקבוצה 

זו שלא נפרע נכון למועד הבדיקה הנוספת נבחן במקובץ לירידת ערך על פי ניסיון החברה.  
  

במידה וקיימת ראייה אובייקטיבית כאמור, מטפלת החברה כדלהלן:  
סכום ההפסד הינו ההפרש שבין ערכו של הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 
המזומנים העתידיים מהנכס, כשהם מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי של הנכס 
הפיננסי (כלומר שיעור הריבית האפקטיבי מחושב לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות 
הכספיים). בבואה לאמוד את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס, לא מביאה החברה בחשבון 
הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו, או שיפויים הצפויים להתקבל מחברת הביטוח. סכום 

ההפסד נזקף לרווח או הפסד.  
  

הערכת הפסדי אשראי חזויים - במסגרת בחינת ירידת ערך של נכסים פיננסיים, הקבוצה 
מעריכה האם סיכון האשראי המיוחד לנכס הפיננסי עלה באופן משמעותי מאז ההכרה 

לראשונה, וכן עושה שימוש בתחזיות לצורך מדידת הפסדי האשראי החזויים.  
  

 עסקים צירופי בגין מותנת התחייבות  יב.
 

החברה מודדת את השווי ההוגן של התחייבויות מותנות בגין צירופי עסקים בהתאם להערכת 
סך התשלומים שנותרו כפי שנקבעו בהסכם הרכישה, כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית 

האפקטיבי המקורי במועד צירוף העסקים. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.  
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באור 4: - חברות בנות  
  

 עסקים צירופיא.  
 

 בע"מ וגמל פנסיה איילון לבין בע"מ ופנסיה גמל דש מיטב בין מיזוג 1.
  

ביום ה -1 בינואר, 2017, מוזגה איילון פנסיה וגמל בע"מ (להלן- איילון) לתוך מיטב דש גמל 
ופנסיה בע"מ (להלן - מיטב דש גמל). עם השלמת המיזוג ובהתאם לאישור הממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, נכסי עמיתים, בהיקף של כ- 7.5 מיליארדי ש"ח, שהיו 
בניהול איילון, עברו לניהול מיטב דש גמל. לאחר המיזוג מחזיקה החברה, בעקיפין, 80% 

ממניות מיטב דש גמל וקבוצת איילון מחזיקה ב- 20% מהון המניות של מיטב דש גמל. 
 

להלן שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים שמוזגו לאחר הקצאת עודפי עלות 
והמוניטין בהתאם לעבודת מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי (במיליוני ש"ח):  

  
  110 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  

 9 מס נדחה
4 נכס מס שוטף

8 לקוחות, חייבים ויתרות חובה
 19השקעות פיננסיות 

6  מזומנים ושווי מזומנים
  

 156 סה"כ נכסים
   

זכות   20 ספקים, זכאים ויתרות
 24 איילון חברה לביטוח בע"מ

פיננסיות   1התחייבויות
  

 45סה"כ התחייבויות
   

 111 נכסים, נטו
   

   מזומנים אשר נבעו מהמיזוג
   

6   מזומנים ושווי מזומנים בחברה הממוזגת למועד המיזוג
 - מזומנים ששולמו תמורת המיזוג 

   
 6  סה"כ מזומנים שנבעו מהמיזוג

 
הקצאת עלות הרכישה 

   

להלן פירוט הנכסים הבלתי מוחשיים שהוקמו בספרי החברה במסגרת המיזוג: 

  
נכסים בלתי מוחשיים מזוהים

סכום 
ההפחתה 
מיליוני 
ש"ח 

תקופת 
ההפחתה 

 שיטת ההפחתהבשנים
     

    
פחת מואץ   10 20 קופות גמל - תיק נכסים

     
 פחת מואץ  12 42 קרנות פנסיה - תיק נכסים 

     
 לא מופחת   48  מוניטין

      
     110  סה"כ נכסים בלתי מוחשיים
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באור 4: -   חברות בנות (המשך) 
  

   (המשך) עסקים צירופי .א
 

 (המשך) בע"מ וגמ  פנסיה איי ון  בין בע"מ ופנסיה גמ  דש מיטב בין מיזוג .1
 

הקבוצה מודדת את הזכויות שאינן מקנות ש יטה אשר מקנות זכות בע ות בהווה ומזכות 
את מחזיקיהם בח ק יחסי מהנכסים נטו ש  הישות בעת פירוק (מניות רגי ות) הנובעות 

מהרכישה  פי ח קן היחסי בנכסים, נטו, הניתנים  זיהוי ש  הנרכשת.  
  
 בע"מ ירוש ים בנק 2.
  

ביום 16 באוקטובר, 2017, התקשרו מיטב דש טרייד בע"מ ( ה ן - טרייד) ומיטב דש ברוקראז' 
בע"מ ( ה ן  - ברוקראז') בהסכמים  רכישת פעי ות שירותי המסחר בניירות ערך   קוחות 
העצמאיים והמוסדיים, בהתאמה, ש  בנק ירוש ים בע"מ ( ה ן - הבנק) בתמורה כו  ת ש  
כ- 21 מי יוני ש"ח שישו מו במועד ההש מה.  מועד החתימה ע  ההסכמים, היקף הנכסים 

המנוה ים במסגרת הפעי ות הנרכשת היה כ - 5 מי יארדי ש"ח. 
הסכמי הרכישה כו  ים, בין היתר, מצגים שונים כמקוב  בעסקאות מסוג זה וכן התחייבות 
ש  הבנק  שיפוי בגין הפרת מצגים וחבויות עבר בקשר עם הפעי ות הנרכשת, וזאת בכפוף 
 מגב ת זמן ותקרת שיפוי מקסימא ית ש  100% מסכום התמורה. כמו כן, כו  ים הסכמי 
הרכישה מגב ות אי תחרות מסוימות הח ות ע  הבנק  משך עד ארבע שנים ממועד הש מת 

העסקה.  
הש מת העסקה היתה כפופה  קב ת אישור הממונה ע  הגב ים עסקיים ואישור בית 
המשפט  הסדר ע  פי סעיף 350  חוק החברות, תשנ"ט -1999,  הסבת הסכמים עם  קוחות.   
בנוסף ע  התמורה בעסקה, טרייד תש ם  בנק במועד הש מת העסקה את סכום האשראי 
הכספי שהעמיד הבנק   קוחות עד  תקרה שנקבעה בהסכם הרכישה ותבוא בנע י הבנק 

באשראי זה.  
  

ביום 25 בינואר, 2018,  אחר התקיימות התנאים המת ים הוש מה עסקת מכירת פעי ות 
ה קוחות המוסדיים  ברוקראז' בתמורה  סך ש  6.5 מי יוני ש"ח. בנוסף התקשרה ברוקראז' 
עם הבנק בהסכם  פיו הבנק המשיך  העניק  ברוקראז' שירותי תפעו  וחבר בורסה בקשר 
 (PPA) עם הפעי ות הנמכרת וזאת עד  יום 30 ביוני, 2018. במסגרת הקצאת תמורת הרכישה
ייחסה ברוקראז' סך ש  כ- 6.1 מי יוני ש"ח  קשרי  קוחות וסך ש  כ- 0.4 מי יוני ש"ח 

 מוניטין. 
 

ביום 15 בפברואר, 2018,  אחר התקיימות התנאים המת ים, הוש מה עסקת מכירת פעי ות 
ה קוחות העצמאיים ש  הבנק  טרייד, כך שהע ות הכו  ת ש  רכישת הפעי ות, הסתכמה 
 סך ש  כ- 18.2 מי יוני ש"ח, מתוכם 14.5 מי יוני ש"ח שו מו  בנק עבור רכישת הפעי ות 
וסך ש  כ- 3.7 מי יוני ש"ח מיוחס  תיק האשראי ש   קוחות הבנק שהועבר  טרייד. יצוין כי 
תיק האשראי שנרכש, מובטח בתיקי ניירות הערך ש  ה קוחות שנרכשו בעסקה. כמו כן 
נדרשת טרייד  החזיק נכסים נזי ים משתנים  פי תקנות הבורסה בגין הפעי ות הנרכשת. 
במסגרת הקצאת תמורת הרכישה (PPA) ייחסה טרייד סך ש  כ- 14.3 מי יוני ש"ח  קשרי 

 קוחות וסך ש  כ- 0.2 מי יוני ש"ח  מוניטין.  
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באור 4: -   חברות בנות (המשך) 
  

   (המשך) עסקים צירופי .א
  
 בע"מ פרטנר ג'נרל קפיטל ליקווידטי 3.

 
ביום 15 במרס, 2018, התקשרה החברה בהסכם השקעה והסכם בעלי מניות עם ליקווידיטי 

קפיטל אמ. סי בע"מ (לשעבר לקיווידיטי קפיטל ג'נרל פרטנר בע"מ), (להלן - ליקווידיטי,) ועם 
מייסדיה. ליקווידיטי פועלת בתחום רכישת תיקי הכנסות של חברות שונות בדגש על חברות 
טכנולוגיה וחברות SaaS מחו"ל ומישראל, בעבור צדדים שלישיים, בתצורה של שותפות 
מוגבלת Liquidity Capital II, L.P אשר ליקווידיטי קפיטל ג'י.פי.ג'י.פי בע"מ הינה השותף הכללי, 
בעקיפין של השותפות כאמור (להלן - הקרן והשותף הכללי, בהתאמה) כאשר ליקווידטי 
מעניקה לקרן שירותי ניהול. במסגרת העסקה השקיעה החברה 540 אלפי דולר בליקווידיטי 
כנגד הקצאת מניות לחברה כך שהחברה מחזיקה ב- 54% מהון המניות של ליקווידיטי בדילול 

מלא.  
לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה מר אילן רביב, השקיע 
בליקווידיטי סך של כ- 60 אלפי דולר, כנגד הקצאת מניות בליקווידיטי, ומחזיק ב - 6% מהון 

המניות של ליקווידיטי בדילול מלא.  
  

החברה התחייבה להשקיע סך של 3.4 מיליוני דולר לביצוע ההשקעות הראשונות בקרן 
(בעצמה ו/או בנוסף למשקיעים אחרים). ביחס להשקעות אלו הוסכם על מנגנון חלוקת 
רווחים בין החברה לבין ליקווידיטי. עם תחילת פעילות הקרן, תומחנה ההשקעות כאמור 
בהתאם למנגנון שנקבע ביחס לקדימות לחברה בהחזר ההשקעה כאמור. במסגרת העסקה 
נחתם הסכם עם בעלי מניות בליקווידיטי, מר ירון סלע ומר רון דניאל, המסדיר אתת החזקות 
הצדדים בליקווידיטי. כמו כן מר סלע ומר דניאל מכהנים כנושאי משרה בליקווידיטי. ביום 28 
בנובמבר, 2018, אישר דירקטוריון החברה להעניק לליקווידיטי הלוואה לצורך ביצוע 
ההשקעות הראשונות של הקרן בסך של עד 3.6 מיליוני דולר, והלוואה בסך של עד כ -1 
מיליוני דולר לצרכי מימון שוטף של ליקווידיטי אשר נושאת ריבית בשיעור שנתי לא צמוד 

של 5%.  
  

  בע"מ דש מיטב מכללת -מאוחדת חברה מכירת ב.
  

ביום 24 ביוני, 2018, נחתם הסכם בין החברה לבין המכון הישראלי לפיננסים IFI בע"מ (להלן 
- IFI), לפיו מכרה החברה את החזקתה במכללת מיטב דש בע"מ (להלן - המכללה) בתמורה 
לסך שייגזר מהכנסות ברוטו והרווח הנקי של IFI ושל המכללה לתקופה של 4 שנים, החל 
מיום 1 בינואר, 2019, כפי שנקבע בהסכם. עם התקיימות התנאים המתלים להשלמתה, 

הושלמה העסקה כאמור ביום 31 ביולי, 2018. 
  

  בע"מ נאמנות קרנות ניהול מדדים ותכלית בע"מ נאמנות קרנות דש מיטב מיזוג ג.
ביום 28 בנובמבר, 2018, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור דירקטוריון מיטב דש קרנות 
נאמנות בע"מ (להלן - קרנות) ודירקטוריון תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ, לשעבר 
תכלית מדדים בע"מ (להלן  - תכלית) את מיזוגה של קרנות לתוך תכלית, תוך חיסולה המשפטי 
של קרנות. המיזוג מותנה בתנאים מתלים, לרבות קבלת אישור משלטונות מס הכנסה למיזוג 
בפטור ממס. המיזוג יושלם בתום הרבעון שבו יתקיימו כל התנאים המתלים. מטרות המיזוג 
הינן פישוט מערך ההחזקות, חסכון בעלויות התפעול, הגדלת היתרון לגודל ושיפור היעילות. 

ראה באור 34ב' לעניין קבלת אישור שלטונות מס הכנסה לאחר מועד הדוחות הכספיים. 
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באור 4: - חברות בנות (המשך)  

  

   בנות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות א.
  

הטבלה שלהלן מרכזת מידע בדבר החברות הבנות של הקבוצה הפועלות בישראל, לרבות התאמות שווי הוגן שנעשו במועד הרכישה, למעט מוניטין, 
אשר בהן קיימות זכויות שאינן מקנות שליטה שהינן מהותיות לקבוצה (לפני ביטול עסקאות בין חברתיות).  

  

 לשנה שהסתיימה ביו  31 בדצמבר 2018ליו  31 בדצמבר 2018   

  

שיעור 
זכויות 
הבעלות 
שמוחזקות 
ע"י זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה 

נכסי  
שוטפי 

נכסי  
שאינ  
שוטפי 

התחייבויות
שוטפות

התחייבויות 
שאינן 
 שוטפות

סה"כ 
נכסי  
 נטו 

הערך 
בספרי  
של 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
הכנסות שליטה

סה"כ 
רווח 
 כולל

רווח 
שמוקצה 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

תזרי  
מזומני  
מפעילות
שוטפת

תזרי  
מזומני  
מפעילות
השקעה

תזרי  
מזומני  
מפעילות
מימון 
ללא 

דיבידנד 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

דיבידנד 
ששול  
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

סה"כ 
גידול 

במזומני  
ושווי 
מזומני 

                    
 (48) 6 (6) (1) (47) 10 23 7261 158 126 468 41 711 45% פנינסולה 
 8   - (11)2 17  -  1 48320 302 106 482181 106 20%מיטב דש גמל ופנסיה 
   817 523649 232 460 120 381 24 10 (30) 1(17) 6 (40) 
                    
 לשנה שהסתיימה ביו  31 בדצמבר 2017 ליו  31 בדצמבר 2017  

  

שיעור 
זכויות 
הבעלות 
שמוחזקות 
ע"י זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה 

נכסי  
שוטפי 

נכסי  
שאינ  
שוטפי 

התחייבויות
שוטפות

התחייבויות 
שאינן 
 שוטפות

סה"כ 
נכסי  
 נטו 

הערך 
בספרי  
של 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
הכנסות שליטה

סה"כ 
רווח 
 כולל

רווח 
(הפסד) 
שמוקצה 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

תזרי  
מזומני  
מפעילות
שוטפת

תזרי  
מזומני  
מפעילות
השקעה

תזרי  
מזומני  
מפעילות
מימון 
ללא 

דיבידנד 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

דיבידנד 
ששול  
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

סה"כ 
גידול 
במזומני 
ושווי 
מזומני 

 

                    
 21 5 233 (1) (216) 10 19 7256 150 140 335 15 610 48% פנינסולה 

 4  -  (19) 13 10 (2) (12) 48338 300 104 499207 111 20%מיטב דש גמל ופנסיה 
   721 514542 244 450 120 394 7 8 (206) 12 214 5 25 
                    

 

I 
I II 

I 
I II 
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  באור 4: - חברות בנות (המשך)
  

(המשך) בנות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות .א   
  

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016

  

שיעור 
זכויות 

הבעלות 
שמוחזקות 
ע"י זכויות 

שאינן 
מקנות 
הכנסותשליטה 

סה"כ רווח 
כולל 

רווח 
שמוקצה 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
 שליטה

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 

שוטפת

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 
השקעה

תזרים 
מזומנים 
מפעילות 
מימון ללא 
דיבידנד 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 

שליטה 

דיבידנד 
ששולם 
לזכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

סה"כ גידול 
במזומנים 

ושווי 
 מזומנים

           
 27 - 7 - 20 3 6 26 51%פנינסולה

 

 

 26 6 3 20 - 7 - 27 
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באור 5: - השקעות לזמן קצר  
  

 

נכסים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן ושינויים בו נזקפים לרווח א.
או הפסד

 31 בדצמבר
 2018 2017 
 מיליוני ש"ח 

 
 

 
  

   
   
 10  11  קרנות השקעה 
  3 2  מלוות קצרי מועד (מק"מ) ממשלתיים (1) 
 16  24 מניות וכתבי אופציה (2)  

עסקאות פורוורד (2)     -  6 
 28  26  אגרות חוב קונצרניות (2) 
 (CLO) 21   אגרות חוב מגובות הלוואות     - 
 46  31  אגרות חוב ממשלתיות 
 8  14  קרנות סל (6) (2) 
   
  129  117 
   

 
השקעות עודפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות ב.

סל, התחייבות ופיקדון (3) 
 

 - 
 

  157 
  

פיקדונות ומזומנים בתאגידים בנקאיים (2) (5)  38   22 ג. 
   

פיקדונות משועבדים למסלקת הבורסה (4)  20  31  ד. 
   
 

 

182   332 
  

למידע בדבר חשיפת הקבוצה לסיכון אשראי ומטבע ראה באור 21.  
   באשר לשעבודים וערבויות ראה באור 23ג'.
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באור 5: - השקעות לזמן קצר (המשך)  
  

 31 בדצמבר 
 2018 2017 
 מיליוני ש"ח 

  
   

 
כולל פקדונות המשמשים בנאמנות בהתאם לסעיף 6 לתקנות  (1) 

 3  2 ניירות ערך (חיתום), התשס"ז - 2007 
   

כולל נכסים פיננסיים המשועבדים לתאגידים בנקאיים: (2)     

 12  13  מניות  
   - 4  קרנות סל 

 9   -  נגזרים 
 11   -     אגרות חוב קונצרניות 
   
  17  32 
   

 25   6 פקדונות ומזומנים בתאגידים בנקאיים 

   

  23  57 
 

(3)
  

 ליום 31 בדצמבר 2017 השקעות עודפות אלו מייצגות את ההפרש בין סך נכסי תעודות הסל 
בניכוי ההתחייבות למחזיקי תעודות הסל, ההתחייבות והפיקדון (ללא ניכוי של הוצאות 

הנפקה). 
ההשקעות העודפות הינן נכסים השייכים לקבוצה לצורך עמידה בהון מינימלי רגולטורי 
בחברות הייעודיות המנהלות תעודות סל ו/או המשמשות "כריות בטחון" בחשבונות סדרות 
תעודות הסל, ההתחייבות והפיקדון בהתאם לנדרש על ידי חברת הדירוג. ההשקעות העודפות 
מושקעות בפיקדונות בנקאיים, מלוות קצרי מועד (מק"מ), אגרות חוב ממשלתיות ובמכשירים 
פיננסיים אשר לדעת הקבוצה הינם ברמת סיכון דומה. השקעות אלו משועבדות בשעבוד 
קבוע ראשון לנאמן וזאת לכיסוי ההתחייבויות בגין תעודות הסל, ההתחייבות והפיקדון. 

  באשר לשעבודים וערבויות, ראה באור 23ג'(6).
ראה באור 6 בדבר הרפורומה בתחום תעודות הסל.  

  
 ראה באור 23ג'(7). (4)

 
 כולל סך של 16.3 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר, 2017 - 12.5 מיליוני ש"ח) שהעמידה מיטב דש (5)

טרייד כבטוחה לתאגיד בנקאי, החבר במסלקת המעו"ף להבטחת פעילותה בשוק המעו"ף. 
  

 ליום 31 בדצמבר, 2017- תעודות סל. (6) 
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באור 6: - השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות הסל ופיקדון 
  

ביום ה- 3 באוגוסט, 2017, פורסם ברשומות חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 28) 

(קרנות סל) התשע"ז -2017, (להלן- תיקון 28). במסגרת תיקון 28 הוסבו תעודות הסל לקרנות סל 
וקרנות כספיות, החל מיום ה  -4 באוקטובר, 2018, במספר פעימות כשכל אחת מהן כוללת מוצרים 
המשתייכים לקבוצות סיווג דומות. ההסבה הושלמה ביום 20 בדצמבר, 2018. עיקרו של תיקון 28 
הוא כי תחום ההשקעה בקרנות סל אשר בתעודות סל הוסדר על ידי חוק ניירות ערך והיה מפוקח 
על פיו והוסדר בעיקרו במישור הגילוי, מוסדר ומפוקח, נכון למועד הדוחות הכספיים במסגרת חוק 
השקעות משותפות. תיקון 28 הניח את התשתית החוקית להפיכת המכשיר הפיננסי שהונפק 
כתעודת סל, שהיתה מוצר התחייבותי, לקרן נאמנות מסוג קרן סל, שהיא מוצר פיננסי המבוסס על 
ניהול השקעה משותפת באופן שנועד להשיג את תשואת נכס המעקב בהתאם למדיניות ההשקעות 
והוראות הדין החלות על קרנות סל מתוקף תיקון 28. המכשיר הפיננסי "קרן סל" דומה על פי רוב 
מאפייניו לקרן מחקה, כלומר קרן שייעודה השגת תוצאות הדומות לתשואת נכס המעקב והינה קרן 
סגורה שיחידותיה נסחרות בבורסה, אשר דומה במהותה למכשיר ה - ETF האמריקאי בתוספת שני 

שינויים מהותיים:   
קרן הסל תהיה סחירה באופן רציף בדומה לפעילותן של תעודות הסל בעבר והן מוצעות 1)

לציבור על ידי עושה השוק, בכפוף לתקנות קרנות מחקות, הוראת הפרדה מבנית ובכפוף 
לתקנון הבורסה באופן שעיקר עיסוקו יהיה עשיית שוק בקרנות הסל.  

 

 הקרן כוללת מנגנון של דמי ניהול משתנים  - שכר מנהל נוסף למנהל הקרן בדרך של קבלת 2)
תשואה עודפת מחד והשלמת תשואת חסר מאידך בשיעור שיקבע בתשקיף קרן הסל. 

בנוסף, תעודות סל (פיקדון) על מטבע שהונפקו בעבר על ידי חברות תעודות הסל הפכו במועד 
הפעימה האחרונה (20 בדצמבר, 2018) לקרנות נאמנות כספיות פתוחות אשר מנוהלות על ידי 

תכלית.  
  

לאור האמור לעיל הדוח על המצב הכספי, ליום 31 בדצמבר, 2018, לא כולל את ההשקעות השוטפות 
של החברות המאוחדות הייעודיות לכיסוי תעודות הסל והפיקדון ומנגד לא כולל את ההתחייבויות 
השוטפות בגין תעודות הסל והפיקדון ואת ההתחייבויות השוטפות של החברות המאוחדות 

הייעודיות לכיסוי תעודות הסל והפיקדון.  
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  באור 6: - השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות הסל ופיקדון (המשך)
  

להלן הרכב הנכסים המגבים והתחייבויות בשל תעודות התחייבות, תעודות סל, תעודות בחסר, 
תעודות מורכבות ותעודות פיקדון:  

  
  היתרה הרכב

 31 בדצמבר 

 2018 2017 

 מיליוני ש"ח 

 31,933   -  סך השקעות שוטפות לכיסוי תעודות סל, התחייבויות ופיקדון
בתוספת אשראי ויתרות זכות בשל מכירה בחסר שקוזזו  

 629   -    מהשקעות שוטפות 1) 
 (3,416)  - בניכוי החזקות הדדיות בתעודות סל 

 (8)  -  בניכוי החזקות במניות החברה 1)
 (157)  -  בניכוי השקעות עודפות המשועבדות והמסווגות להשקעות לזמן קצר 2)

סה"כ השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי 
   תעודות סל, התחייבות ופיקדון 

 
 -   28,981 

(1
 

ראה באור 16.    
ראה באור 5.    2)
  

סוג נכסים  
 
 

 31 בדצמבר
2018 2017 

מיליוני ש"ח  
   נמדדים בעלות מופחתת:
 4,024   -  יתרות בתאגידים בנקאים

 5,786   -  פיקדונות בתאגידים בנקאים
   
 - 9,810     
   

19 -חייבים      
 

נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
  

   
 7,533   -  מניות

  10,311   - אגרות חוב
  247  -  נגזרים

 1,218   -  תעודות סל אחרות
   
 -  19,309    
   

(157)  -  השקעות עודפות המשועבדות והמסווגות להשקעות לזמן קצר
סה"כ השקעות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות לכיסוי 

   תעודות הסל, התחייבות ופיקדון 
 

 
 

 -   28,981 
  
 

ניירות הערך והפיקדונות שימשו לביצוע התחייבויות חברות ייעודיות על פי תנאי תעודות הסל, 
תעודות הפיקדון ותעודות ההתחייבות. השקעות אלו היו משועבדות בשעבוד קבוע ראשון לנאמן 

וזאת לכיסוי ההתחייבויות בגין תעודות הסל והפיקדון.  
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באור 7: - אשראי לקוחות 

31 בדצמבר  

  20182017 

 מיליוני ש"ח 

   

610   791  חובות פתוחים והמחאות לגביה

 (9) (13)בניכוי - הפסדי אשראי חזויים 

 (9) (10) בניכוי - הכנסות מראש

 592  768  סה"כ אשראי לקוחות לזמן קצר

14     56  אשראי לקוחות לזמן ארוך

 
 

824    606  
  

עיקר יתרת אשראי ללקוחות, נטו הינו בשקל לא צמוד למדד.  

  
במסגרת מהלך העסקים השוטף שלה נותנת מיטב דש טרייד, חברה מאוחדת, אשראי   א.

ללקוחותיה בתנאי שוק לצורך מימון פעילותם בניירות ערך. תיק ניירות הערך של הלקוחות 
במיטב דש טרייד משמש בטחון לאשראי זה. ראה גם באור 21א'(2)(ב'). 

  
  התנועה בהפרשה להפסד לשנת 2018 שביצעה הקבוצה, הינה כדלקמן:  ב.

 

 

31 בדצמבר

 2018 

מיליוני ש"ח

 

IAS 39 9  יתרה לתחילת השנה - מחושב לפי 

השפעת האימוץ לראשונה של IFRS 9-  נזקף ליתרת העודפים ליום 1
בינואר 2018  

 
 1 

IFRS 9 10  יתרת ההפרשה להפסד ליום 1 בינואר 2018 - מחושב לפי 

3  עדכון הפרשות ספציפיות 

 
 

 

 13 
  

 

אשראי 
לקוחות 
בגינם 

נעשתה 
הפרשה 
ספציפית

אשראי 
באמצעות
העמדת 
הלוואות

אשראי 
מגובה 

בשיקים 
מוסבים 
של צד ג'

אשראי 
לקוחות 
מגובה 

בבטחונות 
 סה"כקשיחים 

  ליום 31 בדצמבר 2018 

 מיליוני ש"ח 

 שיעור הפסד צפוי 
-0.20%
1.24%   0.13% 0.1%   - 0% 

         

 837  64   559 132   82ערך בספרים ברוטו 

      

 13   -  1    - 12  סך הפרשה להפסד
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באור 7: - אשראי לקוחות (המשך) 
  

הכנסות מראש מהוות את החלק היחסי של דמי הניכיון בגין עסקאות מסחר בממסרים דחויים   ג.
שטרם הוכרו כהכנסות בדוח על הרווח הכולל. החלק היחסי של ההכנסות שנצבר ממועד עסקת 
המסחר בממסרים ועד תום תקופת הדיווח נרשם כהכנסות בדוח רווח הכולל. דמי הניכיון 
מחושבים לפי שיטת הריבית האפקטיבית בגין החלק היחסי של ההכנסות שנצברו ממועד עסקת 

המסחר בממסרים ועד תום תקופת הדיווח. 
  

באור 8: -  לקוחות  

 31 בדצמבר 
 2018 2017 
 מיליוני ש"ח 
   

3237*)חובות פתוחים 
 

 (*

     
  

    בעיקר דמי ניהול לקבל מקופות גמל ומתיקי השקעות מנוהלים הנגבים באופן חודשי.
  

  ליום 31 בדצמבר 2018 ו- 2017 אין חובות פתוחים בפיגור.
 

באור 9: - חייבים ויתרות חובה  
 
 

 31 בדצמבר
2018 2017 

 מיליוני ש"ח 
   

11  מוסדות ממשלתיים    
  -  5  מסלקת הבורסה

 4   -  יתרה שוטפת עם חברה המטופלת לפי שווי המאזני
  9 7  הוצאות מראש

  -   47 חייבים בגין סליקה
  -   93 לקוחות קסטודיאן

 7  11  אחרים 
   
  164  21 

 
באור 10: - השקעות, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך  

 31 בדצמבר 
 2018 2017 
 מיליוני ש"ח 
   

 5  5 השקעה בנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 
  22  -  1)השקעה במניות הבורסה 

   - 13     הלוואה לצד קשור
 6   6 הלוואה לזמן ארוך

 14   56 אשראי לקוחות לזמן ארוך
   
 

 

 80  47 

 ביום 17 בינואר, 2018 אישר דירקטוריון מיטב דש טרייד להיענות לפניית הבורסה, לקבל הצעות 1)
מבעלי מניותיה לרכישת מניות המוחזקות על ידם, בגין 5.3 מיליוני מניות הבורסה שהוחזקו על 
ידי מיטב דש טרייד (כ-5.3% מהונה של הבורסה), בתמורה כוללת של 26.5 מיליוני ש"ח. ביום 27 
באוגוסט, 2018 הושלמה עסקה במסגרתה מכרה מיטב דש טרייד 5.3 מיליוני מניות של הבורסה 
בתמורה האמורה. הדוחות הכספיים כוללים הכנסה שנרשמה בתקופת הדוח, במסגרת הוצאות 
אחרות, נטו, בסך של כ- 4.6 מיליוני ש"ח, הנובעת מעדכון השווי ההוגן של מניות הבורסה. 

לאחר השלמת העסקה נותרו בידי מיטב דש טרייד החזקות זניחות במניות הבורסה. 
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   באור 11:  -  השקעות בחברות כלולות 
 

 ההרכב  א.
  

 חברות כלולות 
31 בדצמבר  
 2018 2017 
 מיליוני ש"ח 

   
 16  16  עלות המניות

5  8  רווחים שנצברו ממועד הרכישה, נטו
 

 
  

  24 21  
 

  

    פרטים נוספים באשר להחזקה בחברות כלולותב.
  

 בע"מ הנפקות איפקס 1.
  

החברה מחזיקה (בעקיפין) 19.99% מהון המניות של איפקס הנפקות בע"מ אשר עוסקת 
בניהול חיתום, הפצה ויעוץ להנפקות.  

   
 איפקס קפיטל מרקטס בע"מ  2.

החברה מחזיקה (בעקיפין) 19.99% מהון המניות של איפקס קפיטל מרקטס בע"מ אשר 
עוסקת בניהול חיתום, הפצה ויעוץ להנפקות.  

  
   ווליו בייס בע"מ3.

  

החברה מחזיקה 19.95% מהון המניות של ווליו בייס בע"מ אשר עוסקת בפעילות 
בנקאות להשקעות, תיווך בעסקאות, מיזוגים ורכישות, חיתום, ניהול והשקעה בקרנות 

גידור והשקעה בחברות ובניירות ערך.  
  

 פנינסולה ניהול קרנות בע"מ 4.
בחודש ינואר 2016 הקימה פנינסולה ביחד עם צד שלישי חברה פרטית אשר תשמש 
כשותף הכללי בפנינסולה קרן צמיחה לעסקים בינוניים  - שותפות מוגבלת. פנינסולה 

מחזיקה 19.99% בשותף הכללי.  
  

 התנועה בהשקעותג.  
  
 חברות כלולות 
 31 בדצמבר 
 2018 2017 
 מיליוני ש"ח 
   

 24  21  יתרה לתחילת השנה
   

 1  3  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו
 1   -  השקעה בחברות כלולות

 (2)  -  פרעון הלוואה מחברה כלולה
 (3)  -  מיון הלוואה לחייבים ויתרות חובה

   
יתרה לסוף השנה

 

  24  21 
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באור 12: -    רכוש קבוע 
  

 
מחשבים  
וציוד היקפי

ריהוט וציוד
משרדי 

שיפורים 
סה"כבמושכר 

מיליוני ש"ח
 

  
     עלות

 125  55   16 54  יתרה ליום 1 בינואר, 2018
  4  -   -   4 תוספות במשך השנה

 129  55  16  58  יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018

     פחת שנצבר
  85  29  10  46 יתרה ליום 1 בינואר, 2018

  7  2  1  4 תוספות במשך השנה

  92 31   11 50  יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018

עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר,
 2018

 
8   5 24   37 

  

מחשבים 
וציוד היקפי  

ריהוט וציוד
משרדי 

שיפורים 
 סה"כבמושכר 

 מיליוני ש"ח 
     עלות

  120  54  15 51  יתרה ליום 1 בינואר, 2017
 5  1  1  3  תוספות במשך השנה

 125  55  16   54 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017

     פחת שנצבר
  78  27 9  42  יתרה ליום 1 בינואר, 2017

 7  2   1  4תוספות במשך השנה 

 85  29   10  46 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017

עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר, 
 2017

 

8   6  26  40 
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  ותנועה הרכבא.  
  

 

עודף 
עלות 
 (*

אי 
מוניטיןתחרות

תוכנות
מחשב

הוצאות
הנפקה 
נדחות

הוצאות
רכישה 
סה''כנדחות

מיליוני ש"ח   
        עלות 
יתרה ליום 1 בינואר, 2018  

מיון הוצאות הנפקה נדחות 
 323  5  942 113   -   59 1,442 

 **)   בפעילות קרנות הסל  
 

 -   -   -   -   31  -   31 
תוספות במשך השנה    22  -   1  28  1  6  58 

1,531  65  32  141  943  5  345 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018 
        הפחתה שנצברה 

 292  27   -  65   30 3  167  יתרה ליום 1 בינואר, 2018 
 65  9   -  21    - 1  34  תוספות במשך השנה 
  357 36   -  86  30  4  201 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018 

עלות מופחתת ליום 31  
בדצמבר, 2018   

 

        
 144  1  913  55  32  29 1,174 

 

  
עודף 
*)עלות 

אי 
מוניטיןתחרות

תוכנות 
מחשב

הוצאות 
רכישה 
סה''כנדחות

מיליוני ש"ח
 

 

        עלות 

  1,297 52   86  894  5   260 יתרה ליום 1 בינואר, 2017 
 110   -    -  48    - 62  צירוף עסקים 
 35  7    27  -   -  1  תוספות במשך השנה 

יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017   323  5   942  113  59  1,442 
הפחתה שנצברה

 
         

יתרה ליום 1 בינואר, 2017    134 2   27 50   18   231 
הפסד מירידת ערך   -    -   3 -     -   3 

תוספות במשך השנה   33   1  -   15  9   58 
יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017    167 3   30  65   27 292  

עלות מופחתת ליום 31  
בדצמבר, 2017 

       
  156  2  912  48   32  1,150 

 

  
  
  

עודף עלות המיוחס בעיקר לקשרי לקוחות בגין ניהול קופות גמל, תיקים וקרנות נאמנות,   *)
אשראי חוץ בנקאי, שירותי מסחר בניירות ערך ללקוחות עצמאיים ומוסדיים וסוכנויות 
ביטוח בסך של כ- 133 מיליוני ש"ח ומותג בסך של כ- 11 מיליוני ש"ח. (ליום 31 בדצמבר 2017 

סך של 144 מיליוני ש"ח ו - 12 מיליוני ש"ח, בהתאמה).  
  

ראה באור 6 לעיל בנוגע לתיקון 28.    **)
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  הפחתה הוצאות  ב.
  

  הוצאות הפחתה של הנכסים הבלתי מוחשיים מסווגות ברווח או הפסד באופן הבא:
לשנה שהסתיימה ביום    

31 בדצמבר     
   2018 2017 2016 
מיליוני ש"ח    
      

  17 24  30  הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות
 46  37  35  הוצאות אחרות

      
סה"כ

 

   65  61  63 
  

בדיקת ירידת ערך ליחידות מניבות מזומנים הכוללות מוניטין  ג.   
  

לצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצה המוניטין ליחידות מניבות מזומנים, כדלקמן:  
  

 ניהול קרנות סל (ליום 31 בדצמבר 2017- ניהול תעודות סל ותעודות התחייבות).  1.

 ניהול תיקים וקרנות נאמנות.  2.

 ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה. 3.

 פעילות ברוקראז'. 4.

 ניהול סוכנות ביטוח - רימונים. 5.

ניהול סוכנות ביטוח - יקב וקריב.  6.

 ניהול סוכנות ביטוח - סלע. 7.

 אשראי חוץ בנקאי  - קבוצת פנינסולה. 8.
  
 

  
להלן יתרת המוניטין אשר הוקצה ליחידות מניבות המזומנים לימים 31 בדצמבר, 2018 ו-2017 של 

הנכסים הבלתי מוחשיים, האמורים לעיל, שהוקצתה לכל אחת מהיחידות מניבות מזומנים:  
 

 
 

יחידת 
קרנות סל

יחידת 
ניהול 
תיקים 
וקרנות 
נאמנות

יחידת 
ניהול 

קופות גמל
וקרנות 

ברוקראז'פנסיה 

יחידת 
ניהול 

סוכנויות 
לביטוח 
(ראה 

להלן) 

יחידות 
אשראי 

 אחרחוץ בנקאי

סה"כ 
מיוחס 

ליחידות 
מניבות 
מזומנים

יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

מיליוני ש"ח

 
  
         

  913  1  46 39  10   368 191   258 מוניטין
  

 

 

 
 רימוניםיקב וקריב  סלע

יחידת ניהול 
סוכנויות 

  לביטוח 
  יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

   מיליוני ש"ח 
          

   39  8  23   8 מוניטין
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יחידת 
תעודות סל
ותעודות 
התחייבות

 

יחידת 
ניהול 
תיקים 
וקרנות 
נאמנות

יחידת 
ניהול 
קופות 
גמל 

וקרנות 
פנסיה

ברוקראז
'

יחידת 
ניהול 

סוכנויות 
לביטוח 
(ראה 
להלן)

יחידות 
אשראי 

חוץ 
בנקאי

סה"כ 
מיוחס 

ליחידות 
מניבות 
   מזומנים

    יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 
   מיליוני ש"ח 
                
    912   46  39  10  368  191    258 מוניטין

 

  
  

 רימונים יקב וקריב סלע 

יחידת ניהול
סוכנויות 
לביטוח 

 

   
  יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 

   מיליוני ש"ח 
          

   39  8  23  8  מוניטין
          

 

  
למועד הדוח ההנהלה סבורה כי אין שינויים בהנחות, שיפורטו להלן, אשר עלולים לגרום ליתרה 

בדוחות הכספיים של הנכסים הבלתי מוחשיים, נטו לעלות על סכום בר ההשבה.  
  
 ניהול קרנות סל  1)

  
החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום 31 בדצמבר, 2018 בגין היחידה   

מניבת המזומנים ניהול קרנות סל. סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים ליחידת ניהול 
קרנות הסל נקבע על בסיס שווי הוגן, הנגזר משיטת היוון מזומנים. בחישוב השווי ההוגן, 
השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר נגזרות מהיקף הנכסים 
המנוהלים  ליום 31 בדצמבר, 2018, על בסיס רווחיותה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 
2018 רווחיותה הצפויה בעתיד, הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 2.5% ובשיעור היוון 
של כ - 10.7%. סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת 

הפרשה לירידת ערך. 
ביחידת ניהול קרנות סל ישנה סבירות לשינויים בהנחות המפתח ששימשו לחישוב השווי   

ההוגן אשר עשויים לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של היחידה לעלות באופן מהותי על 
הסכום בר ההשבה.  

  
ניהול תיקים וקרנות נאמנות   2)
  

החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום 30 ביוני, 2018 בגין היחידה   
מניבת המזומנים ניהול תיקים וקרנות נאמנות. סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים 
ליחידת ניהול תיקים וקרנות נאמנות נקבע על בסיס שווי שימוש, הנגזר משיטת היוון 
מזומנים. בחישוב שווי השימוש לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים לפני מס, השתמשה החברה 
בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר נגזרות מהיקף הנכסים המנוהלים ליום 30 ביוני, 
2018, על בסיס רווחיותה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2018 רווחיותה הצפויה בעתיד, 
הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 2.5% ובשיעור היוון לפני מס של כ - 14.5%. סכום בר 

ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך. 
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 ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה  3)
  

החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום 30 בספטמבר, 2018 בגין היחידה 
מניבת המזומנים ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה. סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים 
ליחידת ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה נקבע על בסיס שווי הוגן ועל בסיס היוון תזרימי 
מזומנים. בחישוב השווי ההוגן, השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר 
נגזרות מהיקף הנכסים המנוהלים ליום 30 בספטמבר, 2018, על בסיס רווחיותה לתקופה 
שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2018, רווחיותה הצפויה בעתיד, הערכות לגבי צמיחה עתידית 
בשיעור של 2.5% ובשיעור היוון של כ - 10.5%. שיעורי דמי הניהול החוזיים בנכסים המנוהלים 
בתחום הגמל וקרנות ההשתלמות נקבעו תוך שימוש במודל אשר מנתח את תזרימי המזומנים 
הנכנסים (הפקדות והעברות) והיוצאים (משיכות והעברות) ושיעורי דמי הניהול המשוקללים 
בגין כל סוג תזרים וכמו כן הערכות החברות לגבי אחוז הנכס המנוהל אותו תשמר ומהם דמי 
הניהול שנקבעו. סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת 

הפרשה לירידת ערך.  
ביחידת ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה, ישנה סבירות לשינויים בהנחות המפתח ששימשו  

לחישוב השווי ההוגן אשר עשויים לגרום ליתרה בדוחות הכספיים של היחידה לעלות באופן
מהותי על הסכום בר ההשבה.   

 
 

 ברוקראז'  4)
  

נכון ליום 30 בספטמבר, 2018 הנכסים וההתחייבויות אשר מרכיבים את היחידה מניבת 
המזומנים ברוקראז' לא השתנו באופן משמעותי מאז הבחינה לירידת ערך מוניטין שערכה 
החברה נכון ליום 30 בספטמבר, 2017 בה החישוב של סכום בר ההשבה עלה באופן מהותי על 
הערך בספרים והסיכוי כי הערך של סכום בר ההשבה שיקבע בתקופה השוטפת יהיה נמוך 
מהערך בספרים הינו קלוש. אי לכך, השתמשה החברה בחישוב שבוצע ליום 30 בספטמבר, 
2017 על פיו לא נדרשת הפרשה לירידת ערך. הבחינה ליום 30 בספטמבר, 2017, נבנתה על 
בסיס תחזיות החברה לגבי ההכנסות העתידיות, אשר מתבססות על רווחיותה של מיטב דש 
ברוקראז' בע"מ לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2017, רווחיותה הצפויה בעתיד, 

הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 2% ובשיעור היוון לפני מס של כ- 16.5%.  
המוניטין אשר הוקצה ליחידת הברוקראז' מסתכם, נכון ליום 30 בספטמבר, 2018, לסך של 10 

מיליוני ש"ח.  
  
  פעילות ביטוח יקב וקריב5)
  

החברה ערכה את הבחינה השנתית לירידת ערך מוניטין ביום 30 בספטמבר, 2018 בגין היחידה   
מניבת המזומנים פעילות הביטוח בי.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ וקריב סוכנויות לביטוח בע"מ 

(להלן - פעילות הביטוח).  
סכום בר ההשבה של הנכסים המיוחסים ליחידת פעילות הביטוח נקבע על בסיס שווי שימוש,   

הנגזר משיטת היוון מזומנים. בחישוב שווי השימוש לפי שיטת היוון תזרימי המזומנים לפני 
מס, השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר מתבססות על רווחיות 
פעילות הביטוח לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2018, הערכות לגבי צמיחה עתידית 
בשיעור של 2% ובשיעור היוון לפני מס של כ - 17.7%. סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות 

הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך.  
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ניהול סוכנות ביטוח - רימונים  6)

סכום בר השבה של הנכסים המיוחסים ליחידה מניבת מזומנים סוכנות לביטוח רימונים, 
נקבע על בסיס שווי שימוש, הנגזר משיטת היוון מזומנים. בחישוב שווי השימוש לפי שיטת 
הוון תזרימי המזומנים לפני מס, השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר 
מתבססות על רווחיותה של רימונים לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018, רווחיותה 
הצפויה בעתיד, הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 0.5% ובשיעור היוון לפני מס של כ-
13%. סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה 
לירידת ערך. ביחידת ניהול סוכנות לביטוח רימונים ישנה סבירות לשינויים בהנחות המפתח 
ששימשו לחישוב שווי השימוש אשר עשויים לגרום ליתרה בדוחות הכספיים לעלות באופן 

מהותי על סכום בר ההשבה.  

ניהול סוכנות ביטוח - סלע   7)

סכום בר השבה של הנכסים המיוחסים ליחידה מניבת מזומנים סוכנות לביטוח סלע, נקבע 
על בסיס שווי שימוש, הנגזר משיטת היוון מזומנים. בחישוב שווי השימוש לפי שיטת הוון 
תזרימי המזומנים לפני מס, השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר 
מתבססות על רווחיותה של סלע לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018, רווחיותה 
הצפויה בעתיד, הערכות לגבי צמיחה עתידית בשיעור של 2% ובשיעור היוון לפני מס של כ -
16.5%. סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה ולכן לא נדרשת הפרשה 

לירידת ערך.  

אשראי חוץ בנקאי  - קבוצת פנינסולה   8)
  

סכום בר השבה של הנכסים המיוחסים לקבוצת פנינסולה, נקבע על בסיס שווי שימוש, הנגזר 
משיטת היוון מזומנים. בחישוב שווי השימוש לפי שיטת הוון תזרימי המזומנים לפני מס, 
השתמשה החברה בתחזיותיה לגבי ההכנסות העתידיות אשר מתבססות על רווחיותה של 
קבוצת פנינסולה לתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2018, רווחיותה הצפויה בעתיד 
והערכות לגבי צמיחה עתידית. סכום בר ההשבה גבוה מהערך בדוחות הכספיים של היחידה 

ולכן לא נדרשת הפרשה לירידת ערך.  
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 באור 14: -  אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  

 
שיעור הריבית 

31 בדצמבר 2017  31 בדצמבר 12018) 

 2018 
ללא 

הצמדה
צמוד 
סה"כלמדד

ללא 
הצמדה

צמוד 
סה"כלמדד

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח % 
        

אשראי לזמן קצר 1) 
אשראי לצורך מימון אשראי 

 5  -   5  21   -  21 פריים  

   חוץ בנקאי  
חלויות שוטפות של הלוואות 

(2  344  -   344  241   -  241 
 

  11  11  -   9   - 9  3)  לזמן ארוך  
  75 75   -  87  87   -  3)חלויות שוטפות של אגרות חוב 
חלויות שוטפות של אגרות חוב 

 של חברה מאוחדת 
 

  (3  112  -   112  84   -  84 
        
   486  87  573  330   86 416 

 

  
  נכון ליום 31 בדצמבר, 2018, ריבית הפריים הינה בשיעור 1.75%.  1)

סך של 218 מיליוני ש"ח צמוד לריבית פריים בניכוי 0.3% וסך של 125 מיליוני ש"ח צמוד לריבית 2) 
בנק ישראל בתוספת מרווח של 0.85%.  

   ראה באור 20 להלן.   3)
  

אשראי בקבוצת פנינסולה  
  

ביום 28 בנובמבר 2018, ביצעה קבוצת פנינסולה הנפקת ניירות ערך מסחריים (להלן- נע"מ), בסך של 
125 מיליוני ש"ח. נע"מ הינם לזמן קצר ויכולים להפרע בטווח של 7 ימי עסקים. יתרת הנע"מ נושאת 
ריבית שנתית בשיעור ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של 0.85%, תיפרע בתשלום אחד בתום 
שנה ממועד הקצאת נע"מ. תקופת הנע"מ תהא ניתנת להארכה בהסכמת הצדדים (כל אחד 
מהמשקיעים ביחס לעצמו ובהסכמת קבוצת פנינסולה), בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, ועד 

לתקופה כוללת של חמש שנים.   
  

שעבודים ואמות מידה פיננסיות  
  

להבטחת ההתחייבויות והערבויות האמורות רשמה פנינסולה שעבודים שוטפים על רכושה, על 
נכסיה ועל זכויות הביטוח בגינם, שעבודים קבועים על הון המניות, מוניטין, זכות החברה לפטור 
ו/או הקלה ממס ו/או הנחה ממס וכן על ניירות ערך, מסמכים ושטרות שלה. כמו כן, לפנינסולה 
שיעבוד צף על כל הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות מכל סוג שהוא ששייך לה או שיהיו שייכים לה 
בעתיד, ובכלל זה כל הפיקדונות בשקלים ובמט"ח והזכויות על פי הם והנובעות מהם, המופקדים 

בבנק.  
למיטב ידיעת פנינסולה, התאגידים הבנקאיים המממנים את פעילותה של פנינסולה חתומים על 
הסכם בינבנקאי הקובע כי לטובת הבטחת התחייבויותיה של פנינסולה כלפי הבנקים החתומים על 
ההסכם הבינבנקאי, על פנינסולה ליצור כלפי החתומים כאמור שעבוד שוטף כללי שווה בדרגה 

ובזכויות (פרי-פסו) לשעבודים של הגורמים המממנים האחרים.  
התאגידים הבנקאיים המממנים רשאים להעמיד לפירעון מיידי את ההלוואות אשר העמידו 
לפנינסולה אם: (1) פנינסולה תקבל החלטה ביחס לשינוי מבנה או יהיה בכוונתה לעשות כן ללא 
קבלת אישור המממנים מראש ובכתב; או (2) אם בוצע שינוי מבנה ללא קבלת אישור המממנים 
מראש ובכתב; או (3) אם יראו המממנים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כי חל שינוי בבעלות או 

בשליטה בפנינסולה.  
  

תנאי התקשרותה של פנינסולה עם תאגידים בנקאיים, מטילים שיעבוד שוטף כללי על נכסי 
פנינסולה. בנוסף, מטילים תנאי ההתקשרות הגבלות שונות לרבות דרישה לעמידה באמות מידה 

  .(Covenants) פיננסיות
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ב אור 14: -  אשר אי מת אגידים בנק איים וחלויות שוטפות של  אגרות חוב (המשך) 
  

 אשר אי מת אגידים בנק איים פנינסולה (המשך)  
  

פנינסולה נוהגת לשמור על יחסי המינוף הב אים כפי שנדרשו ע"י ת אגידים בנק איים, נותני ה אשר אי 
שלה:  

  
 ת אגיד בנק אי  א': 1.

 פנינסולה מתחייבת כי כל ה אשר אים מהבנק ישמשו למימון לקוחותיה בשיעור של עד 85% •
מתוך סכום המקדמה על כל חשבונית שתשולם לקוחותיה. יתרת סכום החשבונית שנרכשה 

(15%) תמומן מתוך ההון העצמי של פנינסולה. 

 פנינסולה התחייבה כי שיעור ההון העצמי מסך כל המ אזן ל א יפחת מ- ( א) 15% מהמ אזן;  או •
(ב) 27 מיליוני ש''ח, הגבוה מבין השנים. לצורך חישוב היחס יופחת מסך ה אשר אים סכום 

הפקדונות והמזומן וז את בסכום של א יעלה על 60 מיליוני ש''ח. 

 פנינסולה התחייבה כי החוב של חייב בודד ל א יעלה על (1) 10% מסך החוב במ אזנה;  או (2) •
25% מההון העצמי שלה, לפי הנמוך מביניהם. 

 החוב של 10 החייבים הגדולים של פנינסולה יחד (נטו) ל א יעלו על 120% מההון העצמי •
שלה. 

 פנינסולה התחייבה להחזיק בפוליסת ביטוח  אשר אי לפיה ביטוח החובה על מלו א עסק אות •
פנינסולה, ל א יקטן מ- ( א) 16% מסכום עסק אות הפקטורינג נטו של פנינסולה  או (ב) 18 

מיליוני דולר, לפי הגבוה מביניהם. 

 פנינסולה התחייבה לקבל דירוג חברת ביטוח של A לפחות לפי דירוגים בינל אומיים. •
 פנינסולה התחייבה להפקיד סכום כולל של ממסרים דחויים  אשר ל א יפחת מ- 90% מיתרת •

החוב של פנינסולה לבנק.  
 

 ת אגיד בנק אי ב': 2.
 פנינסולה התחייבה ל א להלוות כספים לבעלי עניין שלה ול א לפרוע לבעלי העניין הלוו אות •

קיימות  או עתידיות, מעל סכום כולל של 200  אלפי ש''ח לשנה, למעט שכר עבודה המשולם 
למנהלים המועסקים בה וגם מחזיקים במניות, כמקובל בחברות  אחרות הדומות לפנינסולה, 

לל א הסכמת הבנק בכתב ומר אש. 

 Cross Default-   אם פנינסולה תפר התחייבות ו/ או הסכם ו/ או מסמך כלפי ת אגיד בנק אי  או •
מממן  אחר בקשר להלוו אות שהעמיד לה  אותו ת אגיד ו/ או  אם תקום לנושה של פנינסולה 
שסכום נשייתו עולה על 100  אלפי ש''ח עילה להקדמת פירעון  או פירעון מיידי של חובותיו, 

תהווה ההפרה עילה עבור הבנק להעמיד  את ה אשר אי והחובות לפירעון מיידי. 

 פירעון מיידי של חובותיו, תהווה ההפרה עילה עבור הבנק להעמיד  את ה אשר אי והחובות •
לפירעון מיידי. 

 פנינסולה התחייבה לשמור על יחס בין הון עצמי מוחשי לבין נכסי המ אזן בניכוי נכסים •
פיננסיים  אשר ל א יפחת מ- 15%.   

 פנינסולה התחייבה כי יחס ה אשר אי הכולל שהי א קיבלה/עומדת לקבל מכלל הבנקים ו/ או •
מוסדות כספיים  אחרים (בניכוי מזומנים שווי מזומנים ופקדונות בבנקים ש אינם משועבדים 
בשעבוד קבוע) ל א יעלה על 85% מסך כל החשבוניות  והממסרים שפנינסולה מממנת 

במהלך העסקים הרגיל. 

 פנינסולה התחייבה כי הסכום הכולל של חשבוניות ושקים של חייב בודד ( א) ל א יעלה על •
10% מסך כל ה אשר אים שהי א נתנה במסגרת עסק אות פקטורינג וניכיון שיקים;  (ב) ל א 
יעלה על 33% מסך ההון העצמי שלה ו- (ג) בכל מקרה ל א יעלה על סך של 10 מיליוני ש''ח 

מהסכום המבוטח. 

 לפנינסולה ל א יהיה הפסד נקי נטו ב - 4 רבעונים רצופים ועוקבים החל מרבעון 1 של שנת •
 .2013
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ב אור 14: -  אשר אי מת אגידים בנק איים וחלויות שוטפות של  אגרות חוב (המשך) 
  

 פנינסולה התחייבה של א לבצע עסק אות פקטורינג וניכיון שיקים לל א ביטוח  אשר אי תקף •
 אל א  אם תקבל מהבנק  אישור לכך מר אש ובכתב. 

 על פי פוליסת הביטוח שפנינסולה התחייבה להחזיק, היקף ביטוח החייבים של פנינסולה •
ל א יפחת מסך של 25 מיליוני דולר. ההשתתפות העצמית של פנינסולה ל א תעלה על 10% 

מהסכום המבוטח. 

 פנינסולה תהיה רש אית לשלם מדי שנה קלנדרית דמי ניהול, וז את בכפוף לכך שהרווח •
השנתי שלה (לפי דוחותיה הכספיים השנתיים) ל א יפחת מסכום של 2.5 מיליוני ש''ח 
ובכפוף לכך של א  אירע  אירוע הפרה, ותהיה רש אית לחלק מידי שנה קלנדרית כדיבידנד 
(כהגדרת המונח בחוק החברות) סכום השווה לרווח הנקי השנתי בניכוי 2.5 מיליוני ש''ח, 

וז את בכפוף של א  אירע  אירוע הפרה.  

 פנינסולה התחייבה כי במקרה שתיצור, תגרום לרישום ו/ או תיתן בטוחה נוספת כלשהי, •
מכל סוג שהו א למי מהבנקים ה אחרים ו/ או לצד ג'  אחר, הי א תיצור, תגרום לרישום ו/ או 

תיתן לבנק בטוחה זהה  או שוות ערך. 

 פנינסולה התחייבה להפקיד סכום כולל של ממסרים דחויים  אשר ל א יפחת מ- 100% •
מיתרת החוב שלה לבנק (ל אחר ניכוי פיקדונות).  

 
 ת אגיד בנק אי ג': 3.

 פנינסולה  התחייבה כי היחס בין יתרת ההתחייבויות שלה למוסדות פיננסיים ו אחרים  אשר •
הלוו לה כספים למימון פעילותה, בניכוי מזומנים המופקדים  אצל מוסדות פיננסיים, כמוצג 

בדו"חות הכספיים, לבין ההון העצמי שלה ל א יעלה בכל עת על 6. 

 פנינסולה התחייבה כי החוב של חייב בודד כלפיה ל א יעלה על 5% מסך החייבים שלה •
למעט  אם ניתן לכך  אישור הבנק בכתב ומר אש. 

 פנינסולה התחייבה כי היקף ביטוח ה אשר אי של החייבים שלה ל א יפחת בכל עת מ- 35 •
מיליוני דולר. 

 פנינסולה התחייבה כי תפקיד ממסרים דחויים  אשר משועבדים לטובת הבנק ו/ או  אשר •
הזכויות בגינם משועבדות לטובת הבנק ו אשר מ אפייניהם הוסכמו בינה לבין הבנק, בסכום 

כולל  אשר ל א יפחת מ- 100% מסך כל חובות והתחייבויות שלה כלפי הבנק. 

 פנינסולה התחייבה כי הסך המצטבר של ממסרים דחויים  אשר יופקדו על ידה בחשבונות •
הבנק ו אשר יהיו משוכים על  אותו מושך ל א יעלה בכל עת על הנמוך מבין: ( א) 4% מסך 

הממסרים המשועבדים;  או (ב) 20 מיליוני ש"ח. 

 פנינסולה התחייבה כי ההון העצמי המוחשי (הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים, בתוספת •
יתרת סכומי קרן הלוו אות בעלים  אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על ידי פנינסולה ובעלי 
מניותיה, כתבי נחיתות, ובניכוי: ( א) נכסים בלתי מוחשים כגון: מוניטין פטנטים סימני 
מסחר שמות מסחריים זכויות יוצרים וכד'; (ב) חייבים לפנינסולה שהינם בעלי עניין ו/ או 
חברות בנות ו/ או חברות קשורות; (ג) ערבויות שניתנו על ידי פנינסולה להבטחת חובותיהם 
של בעלי עניין ו/ או חברות בנות ו/ או חברות קשורות; (ד) השקעות בחברות מוחזקות / 
בנות / קשורות; (ה) זכויות  ש אינן מקנות שליטה (לשעבר זכויות מיעוט) המופיעות 
במסגרת ההון העצמי (לגבי דוחות מ אוחדים); (ו) קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע 
שנוצרה עקב  אימוץ מודל הערכה מחדש בתקופה של אחר גיבוש ההתניות הפיננסיות; (ז) 
נכס מיסים נדחים; (ח) הוצ אות נדחות שלה, ל א יפחת מסכום השווה ל - 15% מסך המ אזן 

של חברה בת של פנינסולה (בניכוי מזומנים).  

 לפנינסולה ל א יהיה הפסד נקי נטו ב- 4 רבעונים רצופים עוקבים. •
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 ת אגיד בנק אי ד': 4.

 פנינסולה התחייבה כי ההון העצמי של פנינסולה ל א יפחת מ- 27 מיליוני ש''ח  או יחס הון •
עצמי למ אזן (בניכוי מזומן ופקדונות המופקדים בחשבון) ל א יפחת מ- 15%  - הגבוהה 

מבניהם. 

 פנינסולה התחייבה כי סך ה אשר אי הפיננסי נטו (בניכוי מזומן ופיקדונות המופקדים •
בחשבון) בכל רגע ל א יעלה על 85% מסך תיק החייבים. 

 פנינסולה התחייבה כי החוב של חייב בודד ל א יעלה על: (1) 7.5% מסך החוב במ אזן •
פנינסולה  או (2) 25% מההון העצמי של פנינסולה, לפי הנמוך מבניהם. 

 החוב של 10 החייבים הגדולים של פנינסולה יחד (נטו) ל א יעלה על 120% מההון העצמי של •
פנינסולה. 

 פנינסולה התחייבה להפקיד סכום כולל של ממסרים דחויים  אשר ל א יפחת מ- 90% מסך •
הניצול בפועל של ה אשר אי בחשבון. 

 לפנינסולה ל א יהיה הפסד נקי נטו ב- 4 רבעונים רצופים עוקבים. •
 פנינסולה תהיה מבוטחת על ידי חברת ביטוח  אשר אי כך שהיקף ביטוח ה אשר אי של •

החייבים של פניניסולה ל א יפחת בכל עת מ- 40 מיליוני דולר.  
  

נכון לת אריך הדוח עומדת פנינסולה במגבלות המוטלות עליה מכוח ההלוו אות השונות שהוענקו לה 
על ידי ת אגידים בנק איים בישר אל.  

  
 ב אור 15: - תעודות סל ופיקדון

  

בנוגע לתקנות הייעודיות לקרן סל מכוח חוק השקעות משותפות בנ אמנות (תיקון מס' 28) (קרנות 
סל) ר אה ב אור 6 לעיל.  

עד ליום 30 בספטמבר 2018, חברות ייעודיות שפעלו בתחום הנפקת תעודות סל ותעודות פיקדון היו 
רשומות למסחר בבורסה ונוהלו על ידי חברה מ אוחדת, תכלית.  

  
כל  אחת מהחברות המנפיקות הינה חברה ייעודית Special Purpose Company (SPC)  אשר הוקמה 
לצורך ביצוע הנפקת תעודות סל, תעודות סחורה ותעודות בחסר וכן ניירות ערך  אחרים שתכלית 

תהיה רש אית להנפיק כפי שיחליט דירקטוריון הבורסה.  
  

תעודות הסל הונפקו ב אמצעות חברות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת תעודות סל וטיפול  א.  
בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי התעודות. התעודות הינן מכשיר העוקב במדויק  אחר 
מדד כלשהו וניתן להמרה במניות  או על פי שווי כספי בהת אם למדד הייחוס שנקבע ל אותן 
תעודות. התעודות מגובות בנכסי בסיס שמניבים  את תשו אותיהם של מדדי מניות וסחורות 
שונים. מתוך כספי תמורת ההנפקה מפקידות החברות סכומים בחשבונות (בין בבנק ובין 
במוסד כספי) וכן נכסי בסיס ו/ או מכשירים פיננסיים ונגזרים שירכשו לצורך עמידה 
בהתחייבויותיהן כלפי מחזיקי התעודות. מימוש זכויות מחזיקי התעודות יבוצע מתוך 

התקבולים נטו שיתקבלו בפועל בידי החברות מהנכסים המשועבדים.  

 
תעודות פיקדון הונפקו ב אמצעות חברות שעיסוקן הבלעדי הינו הנפקת תעודות פיקדון ב.  

וטיפול בנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי תעודות הפיקדון. תעודות הפיקדון צמודות (קרן 
וריבית) לשערי חליפין של מטבעות שונים מול השקל ונוש אות ריבית. כל  אחת מחברות 
תעודות הפיקדון הינה חברה ייעודית Special Purpose Company (SPC)  אשר הוקמה לצורך 
ביצוע הנפקת תעודות הפיקדון וכל פעילות עסקית  אחרת  אסורה עליה, כ אשר מתוך כספי 
תמורת ההנפקה מפקידות החברות פיקדונות בנק איים  אשר מגבים  את התשלומים שהן 
מחויבות לשלם למחזיקי תעודות הפיקדון. זכויות החברות בפיקדונות המגבים הם מקור 
הפירעון היחיד לגבי התחייבויות למחזיקי תעודות הפיקדון. תעודות הפיקדון מדורגות 
בדרוגים שונים (+AA) ו - ( -AAA). דירוג זה נשען, בין היתר, על הדירוג של הבנקים בהם 

יופקדו הפיקדונות. 
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ב אור 15: - תעודות סל ופיקדון (המשך) 

  

  להלן הרכב יתרת תעודות סל ופיקדון:  ג.
31 בדצמבר   
  2018 2017 
מיליוני ש"ח  סעיף 

    
 31,776    -ד'  תעודות סל, התחייבות ופיקדון

(3,416)   -  בניכוי - החזקות הדדיות 
(31)   -  בניכוי - הוצ אות הנפקה נדחות 

    
 

 

  -  28,329  
  

  

ד. 
  

 פרטים נוספים על הרכב נכסים והתחייבויות של החברות הייעודיות  

ליום 31 בדצמבר 2017   
  

 

כל מדדי 
מניות 
ישר אל

מדדי 
מניות

זרים 
מדדי  

סחורות
שערי 
 חליפין

מדדי 
 אגרות 
 סה"כ אחרים ש"חחוב 

 מיליוני ש"ח 
           

 31,933 1,359   1,592 9,549  485  134  11,371  7,443 (1)נכסים מגבים, נטו
תעודות 

 
7,413 11,300  132  469  9,527  1,590   1,345 31,776  

 30 71  2  16  22  2  14  157 

בתוספת החזקה  
 -              הדדית בתעודות

           
סה"כ השקעות 

   עודפות לכיסוי 
   התחייבויות של  

   תעודות 
 

(2)          157 

 בניכוי  אשר אי ויתרות זכות ובניכוי התחייבות בשל ניירות ערך של חברות מ אוחדות יעודיות.  (1)
 השקעות  אלו סווגו להשקעות לזמן קצר. ר אה ב אור 5.  (2)

 

  
חשיפת הקבוצה, עד כניסת הרפורמה בתחום תעודות הסל, לסיכון  אשר אי, סיכון מחיר ולסיכוני 

מטבע מפורטת בב אור 21ב', בדבר מכשירים פיננסיים.  
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ב אור 16: - התחייבויות שוטפות של חברות מ אוחדות ייעודיות לכיסוי תעודות סל ופיקדון 
  

בנוגע לתקנות הייעודיות לקרן סל מכוח חוק השקעות משותפות בנ אמנות (תיקון מס' 28) (קרנות 

סל) ר אה ב אור 6 לעיל. 
  
31 בדצמבר   
  2018 2017 

מיליוני ש"ח  מטבע 
    

 9    - ש"ח  אשר אי מת אגידים בנק אים
דולר  ארה"ב 

דולר הונג 
 -   96 

 1   - קונג  
    
  -   106  
    

    התחייבויות בגין ניירות ערך
 216   -   מניות

 162   -   אגרות חוב 
 111   -   נגזרים

 6   -  תעודות סל 
   -  495  
    

  20  -  זכ אים 
    
 

 

 -    621 
  

  
חשיפת הקבוצה לסיכון  אשר אי, סיכון מחיר ולסיכוני מטבע מפורטת בב אור 21ב', בדבר מכשירים 

פיננסיים.   
 

ב אור 17: -  התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר  
 

 31 בדצמבר   
   2018 2017 
 מיליוני ש"ח   
     

 7  4    (1)  מניות
  18    -  אג"ח ממשלתי  

  -    4  נגזרים
  4  2   אג"ח קונצרני  

     
 

 

10     29 
 

 התחייבויות בגין ניירות ערך נובעות ממכירה בחסר של ניירות ערך סחירים מוש אלים.  (1)
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ב אור 18: - התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  
  

31 בדצמבר    
    20182017 
 מיליוני ש"ח   
     

 68    80 חובות פתוחים 
 2     - המח אות לפירעון 

     
 

 

 80    70 
  

החובות לספקים  אינם נוש אים ריבית.   
 

ב אור 19: - זכ אים ויתרות זכות  
 

31 בדצמבר    
    20182017 
 מיליוני ש"ח   

     
 52    58  עובדים ומוסדות בגין שכר 

 8    7 מוסדות 
 11    10 זכ אים בגין רכישת מניות  

 10     16הוצ אות לשלם  
 1     - הכנסות מר אש 

  3    - מסלקת הבורסה 

 -     40 זכ אים בגין סליקה 
 -     116 לקוחות קסטודי אן 

 29     29התחייבות לבעלי מניות בחברה מ אוחדת 
  8    18יתרות זכות וזכ אים  אחרים 

     
 

 

294     122 
  

 ב אור 20: - התחייבויות ל א שוטפות  
  

 ההרכב   א. 
  

ליום 31 בדצמבר, 2018  
  

סכום  
 הקרן

שיעור 
ריבית 
נקוב 

שיעור 
ריבית 

יתרה אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 

שוטפות 

מיליוני  
 % % ש"ח

מיליוני 
ש"ח 

מיליוני 
ש"ח 

 

  97  106 3.03 -2.8 1063.03-2.8    (1)הלוו אות מת אגידים בנק איים
  543  630 1.08-4.27 3.95  606  אגרות חוב (סדרה ג') (2) (3)
  126  1.9-2.3238 1.4-1.5   238  אגרות חוב בחברה מ אוחדת

 950    974   766 
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ב אור 20: - התחייבויות ל א שוטפות (המשך)  
  

ליום 31 בדצמבר, 2017  
  

 
סכום 
 הקרן

שיעור 
ריבית 
נקוב 

 שיעור 
ריבית 

יתרה אפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 

שוטפות 

מיליוני  
 % %ש"ח 

מיליוני 
מיליוני ש"חש"ח 

      
  106 117  3.15-5.8 2.85-5.8 117  (1)הלוו אות מת אגידים בנק איים
 544   619 4.27 -1.24 3.95 600   אגרות חוב (סדרה ג') (2) (3)

  139  223 1.4 1.4  223 אגרות חוב חברה מ אוחדת 
 

 

940    959  789  
  

 ההלוו אות  אינן מיועדות לשימוש ייחודי.  1)
  סכום הקרן והריבית צמוד למדד.2)
 לעניין עסקת גידור ר אה סעיף ג'3 להלן.  3)

  

 מועדי הפרעון ל אחר ת אריך הדוח על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר, 2018 ב. 
  

שנה  
ר אשונה

שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 
 סה"כו אילך *)

מיליוני ש"ח  
        

הלוו אות  
   מת אגידים  
 106   -    -  3  85 9   9   בנק איים 

 אגרות חוב (סדרה 
  630 195   87  87  87 87  87    ג')

 אגרות חוב חברה 
  238   -  -    -  62  64  112   מ אוחדת 

סך הכל 
 

208  160  234  90  87  195   974 
 

פרעון סופי בשנת 2025.  *)  
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ב אור 20: - התחייבויות ל א שוטפות (המשך)  

 
  אגרות חוב של החברה   ג. 
  

 ביום 28 בנובמבר, 2010, פרסמה החברה תשקיף מדף ( אשר תוקן ביום 7 בדצמבר, 2010). 1.
ביום 21 בדצמבר, 2010 גייסה החברה, בהת אם לדוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף 
המדף, סך של כ -296 מיליוני ש"ח (בניכוי הוצ אות הנפקה)  אגרות חוב (סדרה ג'). על-פי 
דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור 300 מיליוני ש"ח ע.נ.  אגרות חוב (סדרה ג'). שיעור 

הריבית השנתית ה אפקטיבית ל אגרות החוב עומד על 4.12%.  
 אגרות החוב (סדרה ג') עומדות לפרעון ב-14 תשלומים שווים ביום 10 בדצמבר בכל  אחת   

מהשנים 2012 עד 2025, נוש אות ריבית שנתית בשיעור של 3.95% וצמודות (קרן וריבית) 
למדד המחירים לצרכן. כמו כן, הריבית תשולם  אחת לחצי שנה החל מה -10 ביוני, 2011 

ועד ל -10 בדצמבר, 2025. לגבי  אמות מידה פיננסיות, ר אה סעיף ד' להלן.  
  

בשנים 2012-2017 הרחיבה החברה  את  אגרות החוב (סדרה ג') והנפיקה סך של כ - 617.34   
מיליוני ש"ח ע.נ. בתמורה כוללת של כ - 649.7 מיליוני ש"ח (בניכוי הוצ אות הנפקה) 

ובשיעורי ריבית  אפקטיבית צמודה שבין 1.24% ל -4.27%.  
  

ביום 25 ב אפריל, 2018, הודיעה מידרוג בע"מ כי הי א קובעת דירוג A1.il ב אופן יציב   
ל אגרות החוב (סדרה ג') שתנפיק החברה בהיקף של עד 100 מיליוני ש"ח ע.נ., וז את ל אור 
החלטה עקרונית שקיבל דירקטוריון החברה ביום 25 ב אפריל, 2018, לביצוע הנפקת 
 אגרות חוב לציבור, בדרך של הרחבת סדרת  אגרות חוב קיימת (סדרה ג'). ביום 30 
ב אפריל, 2018, גייסה החברה, בהת אם לדוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף של 
החברה 80 מיליוני ש"ח ע.נ  אגרות חוב (סדרה ג') בתמורה כוללת של כ- 94.9 מיליוני 
ש"ח (בניכוי הוצ אות הנפקה) שיעור הריבית ה אפקטיבית ל אגרות החוב בהנפקה עמד על 

  .1.08%
  

סה"כ, לת אריך הדוחות הכספיים, לחברה 570.33 מיליוני ש"ח ע.נ.  אגרות חוב (סדרה ג').     
  

 הת אמת שיעור ריבית  אגרות החוב (סדרה ג') בגין הורדת דירוג 2. 
 

ככל שדירוג  אגרות החוב (סדרה ג') על ידי חברה מדרגת, יעודכן במהלך תקופת ריבית   
כלשהי, כך שהדירוג שיקבע ל אגרות החוב (סדרה ג') יהיה נמוך בדרגה  אחת  או יותר 
(להלן - הדירוג המופחת) מדירוג A1 (להלן - הדירוג המקורי), יעלה שיעור הריבית 
השנתית שנוש את יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  אגרות החוב (סדרה ג') ב - 0.25% 
לשנה מעל לשיעור ריבית של 3.95%, בגין כל דרגה מתחת לדירוג המקורי ועד לדרגה של 
Baa2 (להלן - שיעור הריבית הנוסף). שיעור הריבית הנוסף ישולם בגין התקופה שתתחיל 
ממועד פרסום הדירוג המופחת ועד לפירעון מל א של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 
 אגרות החוב (סדרה ג'),  או עד להעל את דירוג  אגרות החוב (סדרה ג') בדרגה  אחת  או 
יותר, ש אז, בגין כל העל את דרגה של דירוג של  אגרות החוב (סדרה ג'), יופחת שיעור 
הריבית הנוסף ב - 0.25%, כך שבכל מקרה שיעור הריבית, ל א יפחת משיעור הריבית של 

  .3.95%
מובהר, כי העל את שיעור הריבית כ אמור תיעשה רק עד לדירוג של Baa2, כ אשר גם  אם   

יקבע ל אגרות החוב (סדרה ג') דירוג הנמוך מ-Baa2 ל א יועלה שיעור הריבית פעם נוספת.  
  

ביום 8 ביולי, 2018, הודיעה חברת מדרוג בע"מ כי הי א מ אשרת  את המשך דירוג  אגרות   
החוב של החברה, דירוג A1.il ב אופק יציב.  
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  ב אור 20: - התחייבויות ל א שוטפות (המשך)

  
 עסק אות גידור  3.
 

ביום 30 ב אוקטובר, 2013  אישר דירקטוריון החברה לבצע עסקה  או עסק אות הגנה על   
חלק מ אגרות החוב (סדרה ג') בסכום של עד 300 מיליוני ש"ח ב אמצעות התקשרות 
בעסקת  או עסק אות SWAP עם בנקים ישר אלים, וז את על מנת לנטרל  את החשיפה 
למדד, על ידי החלפת תשלום קופון (בגין הקרן והריבית) צמוד מדד בקופון קבוע. ביום 
14 בנובמבר, 2013 התקשרה החברה עם ת אגיד בנק אי בעסקה לביצוע עסקת הגנה על 
יתרת סכום  אגרות חוב של כ- 50 מיליוני ש"ח בתוספת ריבית נקובה בשיעור 6.46% על 
היתרה ה אמורה. ביום 2 ביולי, 2014 התקשרה החברה עם ת אגיד בנק אי  אחר בעסקת 
הגנה נוספת על יתרת סכום  אגרות חוב של כ- 50 מיליוני ש"ח בתוספת ריבית נקובה 
בשיעור 6.35% על היתרה ה אמורה. החברה בוחנת ותשקול מעת לעת ביצוע עסק אות 

הגנה נוספות וז את, בין היתר, בהת אם לתנ אי השוק.  
העסק אות מטופלות בדוחות הכספיים כעסק אות הגנה  אפקטיבית המגדרות  את תזרימי 
המזומנים הצפויים לחברה מיתרת  אגרות החוב בגינן בוצעה ההגנה. לת אריך הדוחות 
הכספיים הסתכם הערך הנקוב שגודר בכ- 56 מיליוני ש"ח ושווין ההוגן של עסק אות 
ההגנה הסתכם לסך של כ- 2 מיליוני ש"ח, הכלולים בסעיפי זכ אים  אחרים לזמן קצר 

ולזמן  ארוך, בדוחות הכספיים. 

  

 
  אגרות חוב של חברה מוחזקת ד. 
  

 ביום 9 ב אפריל, 2017, פרסמה פנינסולה  את תוצ אות הנפקת  אגרות חוב (סדרה  א') 1.
שבוצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 5 ב אפריל, 2017, שפורסם על פי תשקיף מדף של 
פנינסולה מיום 27 בינו אר, 2017.  אגרות החוב דורגו ביום 5 ב אפריל, 2017, על ידי סטנד 

 .Ail אנד פורס מעלות בע"מ בדרוג 
 

 אגרות החוב נוש אות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 1.4%, ו אינן צמודות (קרן וריבית)   
למדד כלשהו. סך התמורה המידית בניכוי הוצ אות הנפקה, במסגרת הצעה לציבור, 

הסתכמה לכ - 222.4 מיליוני ש"ח. 
  

 אגרות החוב תעמודנה לפירעון (קרן) בשמונה תשלומים רבעוניים שווים ורציפים   
בשיעור של 12.5% מקרן ערכן הכולל של  אגרות החוב, כל  אחד,  אשר ישולמו מידי 
רבעון, החל ביום 1 ב אפריל, 2018. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  אגרות 

החוב תשולם ב-11 תשלומים,  אשר ישולמו כל רבעון החל מיום ה -1 ביולי, 2017.  
  

   ביום 23 ב אפריל, 2018, פרסמה פנינסולה דוח הצעת מדף מכוחו הנפיקה פנינסולה 2. 
לציבור 100,188  אלפי  אגרות חוב (סדרה ב') בנות 1 ש"ח ע.נ. כל  אחת. 

  
 אגרות החוב נוש אות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 1.5%, ו אינן צמודות (קרן וריבית)   

למדד כלשהו. סך התמורה המידית בניכוי הוצ אות הנפקה, במסגרת ההצעה לציבור, 
הסתכמה לכ - 98 מיליוני ש"ח. 

   
 אגרות החוב ה אמורות תעמודנה לפרעון (קרן) בשמונה תשלומים רבעוניים שווים   

ורציפים בשיעור של 12.5% מקרן ערכן הכולל של  אגרות החוב, כל  אחד,  אשר ישולמו 
מדי רבעון, החל ב - 1 ב אפריל, 2020. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  אגרות 

החוב תשולם ב- 15 תשלומים  אשר ישולמו כל רבעון, החל מה- 1 ביולי, 2018.  
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ב אור 20: - התחייבויות ל א שוטפות (המשך)  

 
 אמות מידה פיננסיות  ה.  

  
  חוב  אגרות 1.
  

החברה התחייבה כי כל עוד  אגרות חוב (סדרה ג') תהיינה קיימות במחזור, הי א תעמוד 
ב אמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן וכן  אם החברה ל א תעמוד בהן בכל מועדי 

הדיווח של חמישה רבעונים רצופים, תקום עילה להעמדת  אגרות החוב לפרעון מיידי.  
 
בדוח הצעת המדף של  אגרות חוב (סדרה ג') נקבעו  אמות מידה פיננסיות, על בסיס     

דוחות מ אוחדים, כמפורט להלן:  
  

  יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי    א.
  

"חוב פיננסי נטו" הוגדר - התחייבויות שוטפות הכוללות:  אשר אי מת אגידים בנק איים   
ו אחרים, בצירוף התחייבויות ל א שוטפות, הכוללות: הלוו אות מת אגידים בנק איים 
ו אגרות חוב, בניכוי נכסים שוטפים הכוללים: מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן 
קצר ו אשר אי לקוחות וכן בניכוי נכסים ל א שוטפים הכוללים: השקעות, הלוו אות 
ויתרות חובה. מובהר כי, החוב הפיננסי נטו על מרכיביו כ אמור לעיל  אינו כולל 
נכסים והתחייבויות המ אוחדים (לרבות ב איחוד יחסי) בדוחות הכספיים של החברה 
(Special Purpose  בגין מכשירים פיננסיים של ת אגידים ייעודיים

(Entities/Companies/Vehicles  אשר הונפקו ו/ או יונפקו ו/ או נרכשו ו/ או ירכשו על ידי 
חברה. 

  
"רווח תפעולי" הוגדר - הרווח התפעולי הרבעוני החשבונ אי המ אוחד של החברה   

בניכוי הוצ אות בגין תשלום מבוסס מניות (כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינל אומי 2: 
"תשלום מבוסס מניות"). היה ותפרסם החברה דוח פרופורמה (כמשמעותו בתקנה 9 א 
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970),  אזי ביחס לכל רבעון 
 אשר בו תפרסם החברה דוח פרופורמה, יילקח הרווח התפעולי הרבעוני מדוח 

הפרופורמה.   
  

החברה התחייבה כי היחס בין החוב הפיננסי נטו לסוף כל רבעון לבין הרווח   
התפעולי המצטבר של החברה ב ארבעת הרבעונים הקלנדריים ה אחרונים שהסתיימו 

ב אותו רבעון, ל א יעלה על 6.   
  

  הון עצמי מינימלי   ב.
  

"הון עצמי" הוגדר  - ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות   
המ אוחדים (ל א כולל זכויות ש אינן מקנות שליטה).   

 
החברה התחייבה, כי כל עוד  אגרות חוב (סדרה ג') תהיינה קיימות במחזור, ההון   

העצמי של החברה ל א יפחת מ-100 מיליוני ש"ח.  
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  (המשך) שוטפות ל א התחייבויות - :20 ב אור
  

ה.       אמות מידה פיננסיות (המשך)  
  

למועד הדוחות הכספיים החברה עמדה ב אמות המידה הפיננסיות של  אגרות החוב (סדרה ג'),     
כמפורט לעיל.  

  
להלן תוצ אות העמידה ב אמות המידה הפיננסיות שנקבעו לת אריכי החתך הב אים:   

 ת אריך
יחס חוב פיננסי   
לרווח תפעולי 

עצמי מיוחס לבעלי מניות 
במיליוני ש"ח 

   
 31.3.2018 0.22 809
 30.6.2018 0.35 811
 30.9.2018 0.17 823
 31.12.2018 0.15 824

  
 מוחזקת חברה של חוב  אגרות 2.
 

להלן  אמות המידה הפיננסיות שהוטלו על פנינסולה בקשר להנפקת  אגרות החוב: 
  

 הון העצמי של ל א יפחת מ-80 מיליוני ש"ח.   א. 
 יחס הון עצמי למ אזן ל א יפחת מ- 15%. ב. 
 שיעור השקים המשוכים על ידי  אותה ישות משפטית ל א יעלה על שיעור  ג. 

של 10% מסך תיק ה אשר אי ללקוחות ברוטו. 
 

למועד הדוחות הכספיים פנינסולה עמדה ב אמות המידה הפיננסיות של  אגרות החוב, 
כמפורט לעיל.  

 
  בנק איים ת אגידים 3.
  

 במסגרת  ארגון מחדש של התחייבויות החברה וחברות הקבוצה כלפי ת אגידים  א) 
בנק איים, התקשרה החברה בחודש  אוגוסט 2013 בהסכם עם בנק ולפיו המחתה 
מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ (להלן  - דש) לחברה  את התחייבויותיה כלפי 
הבנק, בסך כולל של כ -30 מיליוני ש"ח (נכון ליום 31 בדצמבר, 2018), מכוח הסכמי 
מימון שונים בהם התקשרה בעבר מיטב ( אשר התמזגה עם ולתוך דש) (להלן  - 
ההתחייבויות המומחות). במסגרת המח את ההתחייבויות כ אמור, עודכנה רשימת 

העילות להעמדת ההתחייבויות המומחות לפירעון מיידי על ידי הבנק.   
    

לשם הבטחת פירעונן המל א כלפי הבנק, שעבדה דש לטובת הבנק מניות של תכלית   
המוחזקות על ידה, לרבות ההכנסות מהן ופירותיהן,  את זכויותיה בחשבון בבנק, 
לרבות הכספים והנכסים המופקדים בו וכן  את זכויותיה לקבל כספים מתכלית 

כדמי ניהול ועל חשבון הלוו אות בעלים שהעניקה החברה.   
  

כמו כן, התחייבה החברה, בין היתר, כי עד לפירעון מלו א סכום ה אשר אי כלפי   
הבנק, ימשיכו החברה וכן החברות הבנות המהותיות שלה (כהגדרתן בכתב 
ההתחייבות) לעסוק בתחומי פעילותן העיקריים (כהגדרתם בכתב ההתחייבות), ול א 
ישנו  את  אופי עסקיהן מבלי לקבל  את הסכמת הבנק לכך בכתב ומר אש. כמו כן, 
נקבעו במסגרת כתב ההתחייבות עילות להעמדת ה אשר אי לפירעון מיידי. בנוסף, 
התחייבה החברה כי החברה ותכלית (לפי העניין), תעמודנה ב אמות המידה 

הפיננסיות הב אות.  
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ב אור 20: - התחייבויות ל א שוטפות (המשך)  
  

ה.       אמות מידה פיננסיות (המשך)  
  

  (המשך) בנק איים ת אגידים .3
  

כתב ההתחייבות קובע כי החברה נדרשת לעמוד ב אמות המידה הפיננסיות הב אות:  
  

סך ה- EBITDA ל א יפחת מ-160 מיליוני ש"ח. 
סך הנכסים המנוהלים של תכלית ל א יפחת מ-13 מילי ארדי ש"ח.  

  

החברה התקשרה עם שני ת אגידים בנק איים לנטילת מסגרת  אשר אי בסך של עד 50 
מיליוני ש"ח מכל  אחד, סה"כ 100 מיליוני ש"ח עד תום שנת 2018 ול אחר מכן 
תתחדש מסגרת ה אשר אי לתקופות בנות 12 חודשים כל  אחת. בהת אם לכתב 
ההתחייבות המתוקן בין החברה לבין  אחד הת אגידים הבנק אים התווספה תניה 
פיננסית לפיה היחס בין החוב הפיננסי נטו לכל רבעון לבין הרווח התפעולי 
המצטבר של החברה ב ארבעת הרבעונים הקלנדריים ה אחרונים שהסתיימו ב אותו 
רבעון ל א יעלה על 6 (תנייה זו הינה זהה לתנייה הקבועה ב אגרות החוב (סדרה ג')).  

 
 לחברה הלוו אה בסך של כ-76 מיליוני ש"ח, נכון ליום 31 בדצמבר, 2018  אשר מועד ב) 

פירעונה הינו יולי 2021. החברה התחייבה על עמידה ב אמות מידה פיננסיות 
כדלקמן: 

  
 סה"כ ההון העצמי של החברה ל א יפחת בכל עת מסך של 250 מיליוני ש"ח.  1.
 החברה ו/ או חברות מ אוחדות יפקידו פיקדון ל א משועבד  או  אג"ח ממשלתיות 2.

 או קרנות כספיות בסכום ה אשר אי. 
 עמידת חברות תעודות הסל בדרישות הון עצמי מינימלי לפעילות תעודות הסל.  3.
 ל א יה א רשום הפסד תפעולי בדוח מ אוחד (כולל תוצ אות נוסטרו) במשך שני 4.

רבעונים רצופים.  
 היחס בין החוב הכולל במ אזן המ אוחד של החברה לת אגידים בנק אים ולבעלי 5.

 אגרות חוב לבין ההון העצמי ל א יעלה על 3. 
 מיטב דש ניירות ערך העמידה לחברה ערבות בנק אית בגין ה אשר אי. 6.

 
נכון לת אריך הדוחות הכספיים עמדה החברה ב אמות המידה הפיננסיות המצוינות לעיל.   

  

 שעבודים ובטחונות  ו. 
  

ר אה ב אור 23ג'.  
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ב אור 21: - מכשירים פיננסיים 
  

  גורמי סיכון פיננסיים   א.
  

פעילויות הקבוצה חושפות  אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע 
חוץ, סיכון מדד המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר), סיכון  אשר אי וסיכון נזילות.   

  

סיכוני השוק משפיעים על השווי ההוגן של נכסי הקבוצה, בעיקר תיק ניירות הערך של 
הקבוצה המוחזק למטרות השקעה עצמית (נוסטרו) (להלן  - נכסי הקבוצה) והן על מרכיב 
ההכנסות של הקבוצה הנגזר משווי הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה (נכסי קופות הגמל 
וקרנות הפנסיה, נכסי קרנות הנ אמנות, נכסי תיקי ההשקעות, נכסי קרנות הסל וכו') (להלן - 

נכסי הקבוצה המנוהלים).  
  

ניהול הסיכונים הינו חלק  אינטגרלי מפעילותה היומיומית של הקבוצה בביצוע השקעותיה. 
הקבוצה קבעה מגבלות להשקעה במניות וב אגרות חוב של נכסי הקבוצה וכן נעזרת בבדיקות 
שמבצעים  אנליסטים בקבוצה בניהול ההשקעות של נכסי הקבוצה ושל נכסי הקבוצה 

המנוהלים.  
  

בדבר גורמי סיכון פיננסיים בתחום תעודות הסל ר אה סעיף ב' להלן.   
 

  שוק סיכוני 1.
  

  מטבע סיכון א)  
  

סיכוני מטבע, בנוגע לנכסי הקבוצה ונכסי הקבוצה המנוהלים מגולמים בעקיפין 
גם בסיכוני מחיר  אחר כפי שמפורט להלן, מ אחר שחלק מהשקעות החברה לזמן 

קצר כוללות  אגרות חוב וניירות ערך הנסחרים בבורסות זרות.  
  

הנכסים הפיננסיים, נטו  אשר צמודים למטבע חוץ שבגינו קיימת לקבוצה 
חשיפה לשינויי מטבע, הינם כ -79 מיליוני ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2018 (ליום 31 

בדצמבר, 2017 כ- 21 מיליוני ש"ח).  
 

 
מבחן רגישות לשינויים 
בשער החליפין של מט"ח

 רווח (הפסד) מהשינוי 

עליית שע"ח 
של 5% 

ירידת 
שע"ח 
של 5%   

 מיליוני ש"ח 
   

(3.9)  3.9 שנת 2018 

   
 (1.0)  1.0שנת 2017 
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 ב אור
  

 א.  גורמי סיכון פיננסיים (המשך)  
  

  (המשך) שוק סיכוני  .1
  

  (המשך) ריבית וסיכון מטבע סיכון   א)
  

השינויים שנבחרו נקבעו בהת אם להערכות ההנהלה לגבי שינויים  אפשריים 
סבירים במשתני סיכון  אלה.  

  
  לצרכן המחירים מדד סיכוןב)  

  
לקבוצה הלוו אות מת אגידים בנק איים ו אגרות חוב שהונפקו  אשר צמודות 
לשינויים במדד. ההתחייבויות הפיננסיות, נטו,  אשר צמודות למדד ושבגינן 
קיימת לקבוצה חשיפה לשינויים במדד המחירים לצרכן, הינן כ-554 מיליוני ש"ח 

ליום 31 בדצמבר, 2018 (ליום 31 בדצמבר, 2017 כ-544 מיליוני ש"ח).   
  

החברה הנפיקה  אגרות חוב (סדרה ג'),  אשר נסחרות בבורסה, נוש אות ריבית 
קבועה וצמודות למדד המחירים לצרכן, לפיכך שוויין ההוגן של  אגרות החוב 
חשוף לסיכוני שוק ומדד. בדבר עסקת הגנה בגין חלק מ אג"ח סדרה ג', ר אה 

ב אור 20ג'(3).  
  

מדיניות החברה הינה להגן מעת לעת בהת אם להחלטת הדירקטוריון על חלק 
מהשפעות המדד.  

 

 
מבחן רגישות לשינויים 
 במדד המחירים לצרכן

 רווח (הפסד) מהשינוי 
עליית מדד 

של 2.5% 
ירידת מדד
של 2.5%  

 מיליוני ש"ח 
   

  14 (14)שנת 2018 

   
שנת 2017

 

 (14)  14 
  

השינויים שנבחרו נקבעו בהת אם להערכות ההנהלה לגבי שינויים  אפשריים 
סבירים במשתני סיכון  אלה.  
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 ב אור
  

 א.  גורמי סיכון פיננסיים (המשך)  
  

  (המשך) שוק סיכוני  .1
  

  ריבית סיכוןג)  
  

לקבוצה יתרות מזומנים ופיקדונות נוש אי ריבית ולפיכך חשופה החברה 
לשינויים בשערי הריבית.  

  
תחום  אשר אי חוץ בנק אי  

סיכון השוק העיקרי  אליו חשופה פנינסולה הינו סיכון הריבית. סיכון הריבית 
הו א הסיכון לפגיעה ברווחי החברה ובהונה העצמי כתוצ אה משינויי בשיעור 
הריבית. החברה נוהגת להת אים  את גובה הריבית והעמלה מלקוחותיה לריבית 

בנק ישר אל וז את על מנת למנוע  את שחיקת המרווחים התפעוליים שלה.   
הורדה של ריבית בנק ישר אל מגדילה  את המרווח ו אילו העל אה של הריבית 

מקטינה  את המרווח, בעסק אות קיימות לגביהן ל א ניתן להעלות  את הריבית.  
להערכת פנינסולה, מ אחר וה אשר אי הינו לטווח קצר והריבית על פי רוב 
מות אמת ללקוח כתוצ אה משינוי הריבית במשק, חשיפתה למצבים כ אלה  אינה 

מהותית.  
  

  מחיר סיכוןד)  
  

לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה. מניות,  אגרות חוב 
וכתבי  אופציה, המסווגים כנכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 
והפסד,  אשר בגינם הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינוי בשווי ההוגן הנקבע 

בהתבסס על מחירי שוק בבורסה.   
  

לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים ש אינם סחירים (בעיקר כתבי  אופציה 
ונגזרים)  אשר נכס הבסיס שלהם נסחר בבורסה והשקעות ב אגרות חוב שמחירן 
נגזר מציטוטי שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים 
בלתי סחירים ("מרווח הוגן"), המושפע בעקיפין משינוי בשווי שוק של  אגרות 
חוב סחירות בבורסה (מכשירים פיננסים תחת רמה 2 בסעיף ו' להלן). מניות, 
 אגרות חוב, כתבי  אופציה, נגזרים וקרנות השקעה, מסווגים כנכסים פיננסיים 
הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד,  אשר בגינם הקבוצה חשופה לסיכון בגין 

שינוי בשווי ההוגן הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה.   
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 ב אור
  

 א.  גורמי סיכון פיננסיים (המשך)  
  

   אשר אי סיכון 2.
  

לקבוצה מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים  אשר  א)  
מופקדים בת אגידים בנק איים וחברי בורסה ישר אליים וזרים. בשל כך, חשופה 
הקבוצה ליציבות המערכת הבנק אית וחברי הבורסה ב ארץ ובחו"ל ולקריסת 

ת אגיד בנק אי  או חבר הבורסה בו מופקדים כספים של הקבוצה.  
  

חברה מ אוחדת, שהינה חברה בבורסה, נותנת  אשר אי ללקוחותיה לרכישת ב)  
ניירות ערך בהת אם לתקנון הבורסה ומקבלת מלקוחותיה כבטוחה  את תיק 
ניירות הערך המתנהל  אצלה. לחברה מ אוחדת חשיפה בגין  אשר אי תוך יומי ו-

overnight (T+1-5), שניתן ללקוחות  אשר ניתנים להם שירותי מסחר וסליקה 
לת אגידים בנק איים (לקוחות קסטודי אן), לטווח קצר ובגובה ההפרש בין מחיר 
העסקה שבוצעה לבין מחיר ביצוע הפעולה הנגדית (סגירת הפוזיציה) וז את רק 
במקרה של התכחשות לקוח לעסקה. החשיפה לסיכוני  אשר אי בקשר ללקוחות 
 אלו הינה מוגבלת בשל מספר הלקוחות להם ניתן ה אשר אי וכן בגין גובה 

ה אשר אי שניתן ביחס לביטחונות.  
  

לקבוצה סיכוני  אשר אי (הסיכון שצד  אחד של מכשיר פיננסי ל א יעמוד בביצוע ג)  
המחויבות ויגרום לצד ה אחר להפסד כספי) כתוצ אה מהחזקת  אגרות חוב 
(בעיקר בגין  אגרות חוב קונצרניות), הן במסגרת נכסי הקבוצה והן במסגרת נכסי 

הקבוצה המנוהלים.  
  

בתחום  אשר אי חוץ בנק אי   ד)
סיכון  אשר אי הו א הסיכון שצד  אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי  אצל 
ה אחר על ידי  אי עמידה במחויבות. סיכון ה אשר אי של פניניסולה נובע בעיקר 
מהסיכון שב אי עמידת לקוחותיה לפרעון חובותיהם כלפיה. הסכום המייצג 
ב אופן הטוב ביותר  את החשיפה המרבית לסיכון  אשר אי של פנינסולה, מבלי 
להתחשב בבטוחה כלשהי המוחזקת, הינה הערך בספרים של הנכסים 

הפיננסיים.  
סיכון ה אשר אי מטופל ברמת פנינסולה. פנינסולה  אחר אית לניהול וניתוח סיכון 
ה אשר אי בגין כל לקוח חדש בטרם הי א מציעה לו תנ אי תשלום מקובלים וכן 
תנ אי תשלום. סיכון  אשר אי נובע ממזומנים ושווי מזומנים, מכשירים פיננסיים 
ופיקדונות בבנקים. פנינסולה מתקשרת עם ת אגידים בנק איים הגדולים 

והמוכרים בישר אל.  
במסגרת ההחלטה ב אם להתקשר עם לקוחות, הנהלת פנינסולה סוקרת  את 
 איכות ה אשר אי של הלקוח, תוך התחשבנות במצבו הפיננסי, בניסיון העבר עמו 
ובגורמים נוספים. פנינסולה פועלת להקטנת סיכון ה אשר אי על ידי פיזור 
העסק אות וקבלת בטחונות כגון ערבויות  אישיות, המח אות דחויות, פקדונות, 
שעבוד נכסי נדל"ן, שעבוד של ציוד וכד' ולמעט התקשרויות עם גופים בבעלות 
המדינה (רשויות, חברות ממשלתיות וכיו"ב), מבוטח בפוליסת ביטוח  אשר אי. 

פוליסה זו מעניקה כיסוי ביטוחי כנגד חדלות פירעון ופשיטת רגל של חייבים.   
גבול ה אחריות בפוליסה הינו כ- 55 מיליוני דולר בישר אל. בהקשר זה יש לציין 

כי  אין בפוליסה כדי למנוע מפנינסולה להתקשר בעסק אות ש אינן מבוטחות.  
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 ב אור
  

 א.  גורמי סיכון פיננסיים (המשך)  
  

  נזילות סיכון 3.
  

לחברה יחס הון חוזר של 1.47 ליום 31 בדצמבר, 2018 (ליום 31 בדצמבר, 2017 - 1.02). 
החברה ל א צופה סיכון נזילות ביחס לעמידה בהתחייבויות לסוגיהן.  

  
  גורמי סיכון פיננסיים לתחום תעודות סל עד כניסת הרפורמה בתחום תעודות הסלב.  

  

  כללי 1.
  

המדיניות הינה לש אוף לכך שבסיום כל יום מסחר ובמהלכו, הסכום בו יהיו החברות 
הייעודיות חשופות לשינויים בשערי המדד  או המחיר הקובע הרלבנטי, יהיה קרוב 

במידת ה אפשר ל אפס, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובמגבלות טכניות.  
  

יצוין כי חברות תעודות הסל הייעודיות מחזיקות במניות החברה (מניות  אוצר) כחלק 
מהנכסים המגבים. בהת אם לכך חשופה החברה לרישום הפסד חשבונ אי במקרים של 
עליית ערך במניות החברה (מניות  אוצר) ולהיפך. על מנת לצמצם  את החשיפה כ אמור 
בוצעו מעת לעת עסק אות במכשירים פיננסיים שונים (לל א זכות המרה למניות 

  .SWAP ועסק אות NOTE החברה) כגון: עסק אות
  

  זרים פיננסיים גופים מול לפעילות מדיניות 2.
  

המדיניות בנוש א ניהול סיכוני ה אשר אי לפעילות מול גופים פיננסיים זרים נחלקת 
לשני נוש אים עיקריים:  

  

פירוט ביחס לפעילות מול גופים פיננסיים זרים הכולל הסבר כללי על  אותם  א)  
גופים, הגדרת קבוצת מוסדות פיננסיים, תנ אי סף לחשיפה לגופים פיננסיים 
זרים בפעילויות הב אות: פקדונות, מט"ח, בטחונות, מכשירים פיננסיים 
והש אלות, מגבלה לסוג פעילות, הגבלת החשיפה לגופים פיננסיים זרים ברמת 
הקבוצה וברמת התעודה, תנ אי שימור ביחס לשינוי בנק בין קבוצות מוסדות 

פיננסיים כפי שהוגדרו, נהלים ובקרה שוטפת.  
 

הגדרת פרופיל חשיפה הן לגופים פיננסיים זרים והן לגופים פיננסיים מקומיים ב)  
ב אמצעות חלוקה לקטגוריות ודרגת חשיפה מרבית למניות, מט"ח וסיכון 

 אשר אי. 
  

  מדורגות תעודות בנוש א מדיניות 3.
 

בתעודות מדורגות הוחלט כי שיעור ההש אלות בכל תעודה ל א יעלה על 80% משווי   
ההתחייבות. כמו כן הגופים עמם יתקשרו החברות הייעודיות לצורך ביצוע הש אלות 
יהיו בעלי דירוג פיקדונות לזמן קצר, בינל אומי  או ישר אלי ש אינו נמוך מ-P-1 ( או דירוג 

מקביל) ודירוג לזמן  ארוך ש אינו נמוך מ-Aa3  אופק יציב ( או דירוג מקביל).  
  

על  אף ה אמור לעיל, להערכת החברה, עשויים להיות גורמי סיכון  אשר עשויים   
להשפיע על תוצ אות פעילות החברות הייעודיות ועל יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן 

כלפי מחזיקי התעודות.  
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 ב אור
  

ב.  גורמי סיכון פיננסיים לתחום תעודות סל עד כניסת הרפורמה בתחום תעודות הסל (המשך)  
  

  וכלכליות פוליטיות התרחשויות השפעת עקב ההון בשוק תנודות 4.
  

חברת ניהול תעודות הסל והחברות הייעודיות פועלות במישרין  או ב אמצעות  אחרים, 
בתחומים שונים של שוק ההון, ונתונות לתנודות עקב השפעת גורמים פוליטיים 
וכלכליים, ב ארץ ובעולם, ו אשר  אין להן שליטה עליהם. תנודות  אלו משפיעות על 
מחירי ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים והנגזרים הנסחרים בבורסות השונות ועל 
היקף פעילות הציבור בשוק ההון, ולכן גם על הקבוצה, על נכסיה, על התחייבויותיה 

ועל תוצ אותיה העסקיות.  
  

  אשר אי סיכוני 5.
  

הקבוצה חשופה לסיכון בקשר לכושר הפירעון והעמידה בהתחייבויות של הת אגידים 
בהם תופקד חלק מתמורת ההנפקה (נטו) כפיקדונות ו/ או שמולם תתבצע פעולת 
הכיסוי. כמו כן, קיים סיכון בקשר לכושר פירעון של חברי הבורסה שעימם תתקשר 
הקבוצה בהסכמים של הש אלת ניירות ערך ככל שתבוצענה התקשרויות כ אמור וכן 
לגבי עמידתם של חברי הבורסה ה אמורים בהתחייבויותיהם כלפי חברות הקבוצה 

להחזיר להן  את ניירות הערך שהוש אלו, בכמות שהוש אלה, בתום תקופת ההש אלה.  
  

  הבסיס נכס  אחרי עקיבה  אי סיכון 6.
  

בפעילות הכיסוי שו אפת הקבוצה, לגדר  את החשיפה לשינויים במדדי ניירות הערך 
(להלן - נכסי הבסיס), כך שהנכסים המוחזקים על ידי הקבוצה יעקבו ב אופן מל א  אחר 

תשו אות נכס הבסיס  אולם פעילות זו  אינה נטולת סיכון. להלן הסיכונים העיקריים:  
 

  שוק סיכון א)  
  

תנודות חדות בנכסי הבסיס, הפסקת המסחר  או קשיי סחירות  אחרים בנכסי 
הבסיס והעדר סחירות מספקת בנכסי הבסיס עלולים למנוע  אפשרות של ביצוע 
עסק אות ועלולים ליצור מצב שבו ל א ניתן לסגור פוזיציות פתוחות, וכן עלולים 
ליצור פער בין מחירי המכשירים הפיננסיים שיוחזקו מעת לעת על ידי הקבוצה 

לבין מחיר ההמרה של התעודה.  
  

  נזילות סיכוןב)  
  

סיכון נזילות הו א הסיכון שהקבוצה תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות 
 בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי מסירת מזומן  או נכס פיננסי  אחר.  

  
גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה הי א להבטיח, ככל הניתן,  את מידת 
הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתנ אים רגילים ובתנ אי לחץ 

מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים  או פגיעה במוניטין.  
  

החלטות של עורך המדד על שינויים במדד, וכן שינויים במחירי מניות ו אגרות 
חוב הכלולים במדד  או במשקל המניות ו אגרות החוב במדד והעדר סחירות 
מספקת בנכסי הבסיס ו/ או במכשירים הפיננסיים שתרכוש הקבוצה כחלק 
מפעילות הכיסוי, עלולים ליצור מצב שבו ל א ניתן לסגור פוזיציות פתוחות ול א 

ניתן לבצע פעולות  איזון.  
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ב.  גורמי סיכון פיננסיים לתחום תעודות סל עד כניסת הרפורמה בתחום תעודות הסל (המשך)  
  

   (המשך) הבסיס נכס  אחרי עקיבה  אי סיכון .6
  

  בחסר מכירה -  הש אלות סיכוןג)  
  

החשיפה של הקבוצה בקשר עם ניירות ערך, בהם קיימת סחירות נמוכה גוברת 
בעת ביצוע פעולות במסחר בחסר (הש אלות), כ אשר ישנה הפסקת מסחר  או 
קשיי סחירות וכן עלולים להוביל למצב בו הקבוצה ל א תצליח לסגור  את עסקת 
ההש אלה בכמויות ובמועדים הנדרשים במסגרת ביצוע פעילות הכיסוי ובהת אם 

לתנ אי עסק אות ההש אלה.  
  

  בנגזרים שימוש סיכוןד)  
  

הקבוצה עשויה לעשות שימוש בנגזרים, כגון:  אופציות, חוזים עתידיים וכו', 
במסגרת פעילות הכיסוי. שימוש בנגזרים יוצר חשיפה לסיכונים נוספים (כגון: 
שינויים בציפיות השוק לשערי ריבית, תנודתיות של נכס הבסיס ועוד) ביחס 
לשימוש בנכסי בסיס בלבד, ולפיכך עלולים לגרום לכך של א תהיה עקיבה מל אה 

בין תשו אתם לתשו את נכסי הבסיס.  
  

  תפעולי סיכוןה)  
  

גידור חשיפת הקבוצה לשינויים במדדי ניירות הערך, דורש מעקב ופיקוח רציף 
 אחר השינויים במדדים. פגיעה ביכולתה של הקבוצה לבצע מעקב כ אמור, 
מסיבות תפעוליות (כגון טעות  אנוש, מעילה ב אמון, תקלות במערכות נתוני 

מידע ומסחר) עלולה למנוע מהקבוצה להצליח לגדר  את החשיפה כ אמור.  
  

כמו כן, קיים סיכון כי בעת ההמרה  או הפרעון מחזיקי התעודות מסדרה כלשהי 
ל א יקבלו  את תמורת ההמרה, כולה  או חלקה, וז את בין היתר  אם פעולות 
הכיסוי  אותן תנקוט הקבוצה יגרמו לכך של א יהיה בידיה לפרוע  את מלו א 

התחייבויותיה למחזיקי התעודות מ אותה סדרה.  
  

  קוו אנטו וסיכון מטבע סיכוןו)  
  

סיכון מטבע חוץ הו א הסיכון שהשווי ההוגן  או תזרימי המזומנים העתידיים של 
מכשיר פיננסי ופיקדון ישתנו כתוצ אה משינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ. 

סיכון חשיפה לקוו אנטו נובע מחוסר קורלציה בין השינוי במטבע הייחוס של 
התעודה לבין מדד הייחוס שלה בתעודות שקליות (מנוטרלות מטבע) על מדדים 

בחו"ל.   
תעודות מנוטרלות מטבע הינן תעודות  אשר המשקיע מעונין לרכוש חשיפה 
למדד בינל אומי לל א החשיפה לרכיב המט"ח בו נקוב המדד. לקבוצה היום 
קיימים שני סוגים של תעודות מנוטרלות מטבע - תעודות מנוטרלות מטבע בהן 
רכיב הקוו אנטו מושת על החברה ותעודות מנוטרלות מטבע בהן רכיב הקוו אנטו 
מושת על המחזיק. יש לציין כי תעודות מנוטרלות מטבע משני הסוגים כוללים 
רכיב הפרשי ריביות המבט א  את פער הריבית בין תשלום ריבית המט"ח לבין 
תקבול ריבית השקל בתוספת  או בניכוי מרווחים. לקבוצה קיים מודל ל אמידת 
הסיכון כ אמור שמשמעו שהקבוצה  אומדת בתום כל יום מסחר בישר אל  את סך 
החשיפה הנוצרת מקוו אנטו כחלק מהחשיפה לסיכון שוק בהת אם למגבלות 

שנקבעו במדיניות סיכוני שוק.    
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ריכוז סיכון נזילות   ג.
  
 הטבלה שלהלן מציגה  את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנ אים החוזיים בסכומים ל א מהוונים: 1.

  
  

ליום 31 בדצמבר, 2018  

עד שנה 
משנה עד 
שנתיים 

משנתיים עד 
3 שנים 

 מ-3 שנים עד
שנים  4

מ-4 שנים עד 
5 שנים 

מעל 5 שנים 
סה"כ *) 

מיליוני ש"ח  
 365  -   -  -  - -  365 אשר אי מת אגידים בנק איים 

  10 -   - -  -  - 10 התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר 
 80   - -  -  -  -  80 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

 282  -  -  -   - - 282 זכ אים ויתרות זכות 
 106  -  -  3  85 9  9 הלוו אות מת אגידים בנק איים 

 868  195 87  87   149 151 199  אגרות חוב  
 21  -  -   - 4  7  10 התחייבויות בגין רכישת פעילויות 

 15   2 3  3  3  2  2זכ אים  אחרים 

 957  169 241   93  90 197 1,747  
ליום 31 בדצמבר, 2017

 

  (** 

עד שנה 
משנה עד 

 שנתיים
משנתיים עד 
3 שנים 

מ-3 שנים עד 
4 שנים 

מ-4 שנים עד 
5 שנים 

מעל 5 שנים 
 סה"כ*) 

 מיליוני ש"ח 
מת אגידים בנק איים   246 -  -   - - - 246  אשר אי

  29  - -  -  -  -  29התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר 
 70  -  -  -  -  -  70התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

 109   - -   -  - - 109 זכ אים ויתרות זכות 
 117   - 3 9   9 85   11הלוו אות מת אגידים בנק איים 

 842  244  75 75  102  187 159  אגרות חוב  
 33  -   -  4  8  10 11 התחייבויות בגין רכישת פעילויות 

 20  7  3 3  3  2   2זכ אים  אחרים 
 637  284 122   91  81 251  1,466 

 

עד שנת 2025.     *)
לל א תחום תעודות הסל.   * *)

     
מועדי המימוש החזויים של ההשקעות לזמן קצר הינם בטווח של עד שנה.  
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  (המשך) נזילות סיכון ריכוז  ג.
 

 סעיף זכאים אחרים כולל בעיקר התחייבות בגין חכירה מימונית. להלן זמני הפרעון:  2.
 

 31 בדצמבר 2018  

 

תשלומי 
חכירה 

מינימיליים 
עתידיים 

מרכיב 
ריבית 

ערך נוכחי 
של תשלומי 

החכירה 
המינימיליים

מיליוני ש"ח  

    

 1  1  2 שנה ראשונה 

 10  1  11 שנה שניה עד חמישית 

  13  2   11

 
ריכוז סיכון נזילות  - תחום תעודות הסל  ד.  

  
להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות של חברות מאוחדות ייעודיות בתחום 
תעודות הסל, כולל אומדן תשלומי ריבית ליום 31 בדצמבר 2017. גילוי זה אינו כולל סכומים 

אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז.  
ראה באור 6 לעיל בנוגע לכניסת הרפורמה בתחום תעודות הסל.  

  

31 בדצמבר 2017  

 
הערך 

בספרים 

תזרים 
מזומנים 
מיידיחוזי 

מיליוני ש"ח  
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח 

   והפסד 
 503 503  503 התחייבות בשל ניירות ערך  

   התחייבויות פיננסיות אחרות
 106 106  106 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 28,360  28,360  28,321 תעודות סל ופיקדון 

 20  20  20  זכאים 

  28,447  28,486  28,486 

 
 

  28,950 28,989  28,989 
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שווי הוגן  ה.  
  

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים 
פיננסיים, המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על-פי שווים ההוגן:  

  

שווי הוגן יתרה 

 

 31
בדצמבר 
 2018

 31
בדצמבר 
 2017

 31
בדצמבר 
 2018

 31
בדצמבר 
 2017

מיליוני ש"ח  
     

    התחייבויות פיננסיות 
     

 117  106  117  106   (3) (1)הלוואות מתאגידים בנקאיים 
 225  240  223  239 (4) (3) אגרות חוב חברה מאוחדת 

 679  669  621  632  (3)  (2)אגרות חוב (סדרה ג')
     
 

 

 977  961  1,015  1,021 
  

 השווי ההוגן מבוסס על היוון תזרימי המזומנים של ההלוואות בהתאם לציטוטים של (1)
הריביות שהתקבלו מהתאגידים הבנקאיים לגבי הלוואות דומות.   

 אגרות חוב (סדרה ג') נסחרות בבורסה.  (2)
 כולל חלויות שוטפות וריבית לשלם. (3)
 אגרות חוב קבוצת פנינסולה בע"מ נסחרות בבורסה והשווי ההוגן הינו בהתאם למחירי (4)

בורסה.  
  

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, אשראי לקוחות, 
לקוחות חייבים ויתרות חובה, הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, אשראי מתאגידים בנקאיים 
לזמן קצר, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות זכות, התחייבויות בגין 
רכישת פעילויות והתחייבות בגין אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה תואמת 

או קרובה לשווי ההוגן שלהם.  
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סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן  ו.  
 

המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות 
מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן, אשר נקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש 

לקביעת השווי ההוגן:   
  

רמה 1:     מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.   
רמה 2:    נתונים שאינם מחירים מצוטטים, שנכללו ברמה 1, אשר ניתנים לצפייה במישרין 

או בעקיפין.  
רמה 3:  נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש  

בנתוני שוק ניתנים לצפייה).  
  

מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן (ללא תעודות סל, התחייבות ופיקדון)  
  
 

31 בדצמבר, 2018 
רמה 3 רמה 2 רמה 1 

מיליוני ש"ח 
   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

 32  4  93 מניות, אופציות ואגרות חוב 
   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר 

 4   -   - מניות  
    
  93  4  36 

 

   התחייבויות פיננסיות 
  -   -  6 מניות, אגרות חוב ואופציות סחירות 

  -  2   - חוזי אקדמה על המדד המשמשים לגידור 
  -   3    -  חוזי אקדמה והחלף  

21    -   - התחייבות מותנית בגין צירוף עסקים 
    
 

 

 6  5  21 
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  )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג  .ו
  

 
31 בדצמבר 2017 

רמה 3 רמה 2 רמה 1 
מיליוני ש"ח 

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 33  3  98 מניות ואופציות, אגרות חוב ותעודות סל 

  -  6   - חוזי אקדמה וחוזים עתידיים 
   נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

 4   -  1 מניות  
    
 

 

 99  9  37 

   התחייבויות פיננסיות 
  -   -  29 מניות, אגרות חוב ואופציות סחירות 

  -  5   - חוזי אקדמה על המדד המשמשים לגידור 
 33   -   - התחייבות מותנית בגין צירוף עסקים 

    
 

 

 29  5  33 
  

להלן התנועה בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה 3:  
  

 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 
או הפסד

נכסים 
פיננסיים 

בשווי 
הוגן דרך 
רווח כולל
אחר 

התחייבויות 
בגין רכישת 
סה"כ פעילויות 

מיליוני ש"ח  
     

 4 (33)  4  33 יתרה ליום 1 בינואר, 2018 
     

סך רווח (הפסד) שהוכר ברווח 
 2 (1)  -   3 או הפסד 
 23   -  -   23 רכישות 

(27)   -  -  (27) מימושים 
 13  13  -    -  פרעון התחייבות 

     
 15 (21)  4  32 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018  

 

  

 

נכסים 
פיננסיים 

בשווי הוגן 
דרך רווח 
או הפסד

נכסים 
פיננסיים 
זמינים 
למכירה

התחייבויות 
בגין רכישת 
סה"כ פעילויות 

מיליוני ש"ח  
     

(38) (47)   4 5 יתרה ליום 1 בינואר, 2017 
 22  0  -   22 סך רווח שהוכר ברווח או הפסד

 10   -  -   10 רכישות 
(4)   -  -  (4) מימושים 

 14  14  -    - פרעון התחייבויות  
     

 4 (33)  4  33 יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017  
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  )המשך( הוגן שווי מדרג לפי פיננסיים מכשירים סיווג  .ו
  

להלן פירוט הרמות בהיררכיות השווי ההוגן בהשקעות שוטפות של חברה מאוחדת ייעודית 
והתחייבויות שוטפות של חברה מאוחדת ייעודית ליום 31 בדצמבר 2017.  

ראה באור 6 לעיל בנוגע לכניסת הרפורמה בתחום תעודות הסל.  
  

 
 

31 בדצמבר 2017 
 סה"כ רמה 3רמה 2 רמה 1

 מיליוני ש"ח 
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח או 

     הפסד: 
      

 5,492   -   -   5,492 אגרות חוב ממשלתיות 
 5,032   -  213   4,819 אגרות חוב קונצרניות סחירות  

 7,319   -  24   7,295 מניות סחירות 
 1,218   -  887   331 תעודות סל 

 (SWAP) 196   -  179   17 עסקאות החלף ריבית 
 12   -  10   2 אופציות 

 40   - 38    2 חוזי אקדמה וחוזים עתידיים 
      
 17,958  1,351   -   19,309 

     התחייבויות פיננסיות: 
      

 162   -   -   162 אגרות חוב קונצרניות סחירות 
 216   -   -   216 מניות סחירות 

 6   -   -   6 תעודות סל 
 (SWAP) 7   -  5   2 עסקאות החלף ריבית 

 103   -  97   6 חוזי אקדמה וחוזים עתידיים 
      
 

 

 392   102  -   494 
  

מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים    ז.
  

  .IFRS 9 - אין השקעות מהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 באור
  

תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל- IFRS 9 ח.  
  

   

 
במטבע חוץ או 
בהצמדה לו 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן 

ללא 
הצמדה

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 
שונים 

מבטיחות 
תשואה 
למדדים 
סה"כ שונים  אחר דולר 

מיליוני ש"ח  

       31 בדצמבר, 2018 
מזומנים ושווי מזומנים 

נכסים פיננסיים בשווי 
 27  -  -  251  -  -  278 

הוגן דרך רווח או הפסד 
נכסים פיננסיים בשווי 

 37  10  26  109  -  -  182 

 4  -  -  4  -  -  - הוגן דרך רווח כולל אחר
קופות מבטיחות תשואה 

 (1 -  -  -  -  -  96  96 

 178  -  -  163  -  -  15  ) הלוואות וחייבים 

 
 

 79  10  26  527  -  96  738 

  

   

 
במטבע חוץ או 
בהצמדה לו 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
לצרכן 

ללא 
הצמדה

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 
שונים 

מבטיחות 
תשואה 
למדדים 
סה"כ שונים  אחר דולר 

מיליוני ש"ח  

       31 בדצמבר, 2017 
מזומנים ושווי מזומנים 

נכסים פיננסיים בשווי 
 8  -  -  152  -  -  160 

הוגן דרך רווח או הפסד 
השקעות שוטפות של 

חברות מאוחדות 

 13  -  22 99   165  33  332 

ייעודיות לכיסוי תעודות 
 28,981  -  28,981  -  -  -  - סל ופיקדון 

נכסים פיננסיים זמינים 
 5  -  -  5  -  -  - למכירה 

קופות מבטיחות תשואה 
 (1 -  -  -  -  -  95  95 

 40  -  - 37  3   -  -  ) הלוואות וחייבים 

 
 

 21  -   25 293  29,146  128   29,613
  

לא כולל לקוחות ואשראי לקוחות.   )  
  

 להלן הרכב קופות מבטיחות תשואה: 1)
  

  
31 בדצמבר 

 2018 2017
מיליוני ש"ח   

    
 6  8 נכסי חוב סחירים 
 81  82 פיקדונות באוצר 

 1  4 הלוואות וחייבים, לרבות פיקדונות בבנקים 
 7  2 השקעות פיננסיות אחרות 

  96   95 
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  (המשך) פיננסיים מכשירים - :21 באור
  

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל- IFRS 9 ט.  
  

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
 ללא הצמדהלצרכן 

בהצמדה 
למטבע 
חוץ  

 

סה"כ 

מיליוני ש"ח  

     31 בדצמבר, 2018 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 

 3   728  643  ) מופחתת 
 

 1,374 

 
 

 643  728   3    1,374

  

 

בהצמדה 
למדד 

המחירים 
ללא הצמדהלצרכן 

תעודות סל 
הצמדה 
למדדים 
סה"כ שונים   

מיליוני ש"ח  

     31 בדצמבר, 2017 

28,329  28,329 - - תעודות סל ופיקדון

התחייבויות שוטפות של חברות מאוחדות ייעודיות 
621  621 - - לכיסוי תעודות סל ופיקדון 

1,256  - 611 645  ) התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

  645 611 28,950  30,206

  
לא כולל התחייבות לספקים ונותני שירותים.      )                           

  
באור 22: -  נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים 

  
הטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר, הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך 

והטבות בגין פיטורים.  
  

הטבות לאחר סיום העסקה  א.  
  

בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן  - חוק פיצויי פיטורים) על החברה לשלם 
פיצויים לעובד בעת פיטורים או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת 
לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים כמתואר להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה 
לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבויות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם 
העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת 

הפיצויים.  
  

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות 
כתוכנית להטבה מוגדרת או כתוכנית להפקדה מוגדרת כמפורט להלן.  
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 (המשך) לעובדים הטבות בשל והתחייבויות נכסים  - :22 באור
  

  (המשך) העסקה סיום לאחר הטבות  .א
 

  (המשך) תוכניות להפקדה מוגדרת 1.
  

לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, על-פיו 
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקופות גמל ו/או קרנות פנסיה ו/או בפוליסות 
בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו 
הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות 

להפקדה מוגדרת.   
  
לשנה שהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   
  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת 
 

 11  10  8 
 

 תוכניות להטבה מוגדרת  2.
  

החלק של תשלומי הפיצויים שאינו מכוסה על ידי הפקדות בתוכניות להפקדה מוגדרת, 
כאמור לעיל, מטופל על ידי הקבוצה כתוכנית להטבה מוגדרת לפיה מוכרת התחייבות 
בגין הטבות עובדים ובגינה הקבוצה מפקידה סכומים בקופות גמל ו/או קרנות פנסיה 

ו/או בפוליסות בחברות ביטוח.  
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 )המשך( לעובדים הטבות בשל והתחייבויות נכסים  - :22 באור
  

פירוט נכסי התוכנית לפי שווי הוגן  ב)  
  
 

31 בדצמבר 
  2018 2017

מיליוני ש"ח   
    

 2  2  מזומנים ושווי מזומנים 
 4  4  מכשירי הון 
 13  13  מכשירי חוב 

3  2   אחר 
    
   21   22

  

ההנחות העיקריות בגין תוכנית להטבה מוגדרת  ג)  
   2018 2017
   % %

3.39 -2.722.06 -3.39 שיעור היוון  
3.1  3.5 שיעור ממוצע עליית שכר צפויה 

    
שיעורי ההיוון לימים 31 בדצמבר, 2018 ו- 2017 נקבעו על בסיס עקום התשואה 

למועד הדיווח, של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל. 
  
  

סכומים, עיתוי ואי וודאויות של תזרימי מזומנים עתידיים  ד)  
  

 להלן שינויים אפשריים הנחשבים לסבירים לסוף תקופת הדיווח, לכל הנחה 
אקטוארית בהנחה שיתר ההנחות האקטואריות נותרו ללא שינוי:  

   

השינוי 
במחויבות 
להטבה 

מוגדרת 

  
מיליוני 
ש"ח 

   
  מבחן רגישות לשינוי בשיעור עליית שכר צפויה 

   
  השינוי כתוצאה מ:  

0.5  עליית שכר של 4% (במקום 3.5%) 
   

 מבחן רגישות לשינוי שיעור ההיוון של התחייבות ונכסי התכנית 
   

 השינוי כתוצאה מ: 
(0.5) עליית שיעור היוון של 1% 
0.5 ירידת שיעור היוון של 1% 
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באור 23: -  התקשרויות, התחייבויות תלויות, ערבויות ושעבודים 
  

 התקשרויות   א  
  

 התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם בעלי שליטה ונושאי משרה   1 
  

מר צבי סטפק (מבעלי השליטה בחברה, להלן  - צבי) ומר אבנר סטפק (להלן - א)  
אבנר) 

    
שירותי ניהול באמצעות חברות בשליטתם  

  
ביום 9 במאי, 2016, אישרה האסיפה הכללית של החברה הארכת התקשרות 

החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברות בשליטתם של צבי ואבנר  
צבי מעמיד לחברה, באמצעות חברת ניהול בשליטתו, שירותים כדירקטור פעיל, 
בהיקף של משרה מלאה וכן, בכפוף להסכמתו ולאישור האורגנים הרלבנטיים, 
שירותי כהונה כיו ר דירקטוריון, דירקטור ו/או חבר בוועדות בחברות בקבוצה  
בתמורה להענקת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברת הניהול דמי ניהול 
חודשיים בסך של 135 אלפי ש ח בתוספת מע מ לחודש, צמודים לעליית מדד 

המחירים לצרכן (בגין חודש אפריל 2012)   
צבי מסר לחברה הודעה חד צדדית כי על אף האמור לעיל, עד למתן הודעה 
אחרת לחברה על ידו, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, יהיו דמי הניהול 

החודשיים אשר ישולמו לו בסך של 115 אלפי ש ח (צמוד) בתוספת מע מ   

אבנר (בנו של צבי) מעמיד לחברה, באמצעות חברה בשליטתו, שירותים כסגן 

יו"ר דירקטוריון פעיל בהיקף של משרה מלאה וכן, בכפוף להסכמתו ולאישור 
האורגנים הרלבנטיים, שירותי כהונה כדירקטור ו/או חבר בוועדות בחברות 
בקבוצה  בתמורה להענקת שירותי הניהול, תשלם החברה לחברת הניהול דמי 
ניהול חודשיים בסך של 115 אלפי ש ח בתוספת מע מ לחודש, צמודים לעליית 

מדד המחירים לצרכן (בגין חודש אפריל 2012)   
אבנר מסר לחברה הודעה חד צדדית כי על אף האמור לעיל, עד למתן הודעה 
אחרת לחברה על ידו, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, יהיו דמי הניהול 

החודשיים אשר ישולמו לו בסך של 5 97 אלפי ש ח (צמוד) בתוספת מע מ   
צבי ואבנר זכאים לפטור, שיפוי וביטוח, כמקובל בחברה   

  
מענק שנתי  

  
החברה תשלם לכל אחת מחברות הניהול של צבי ואבנר מענק שנתי לאחר 

אישור הדוחות הכספיים בגין השנה הקלנדארית הקודמת, בתוספת מע"מ כדין, 

 .High Water-mark וזאת בכפוף למנגנון
במסגרת המנגנון הוגדר  רווח חישובי תזרימי  כדלקמן: הרווח הנקי המיוחס 
לבעלי המניות של החברה לשנה קלנדארית על פי הדוחות הכספיים השנתיים 
המבוקרים לשנה קלנדארית כלשהי בהתאמות הבאות: (א) בניכוי רווחים 

ובתוספת הפסדים הוניים חד פעמיים נטו (בניכוי מס); ו-(ב) בתוספת המענק   
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השנתי לחברות הניהול, של צבי ואבנר, אם וככל ששולמו ובניכוי מס חברות 
בגינם; (ג) בתוספת הוצאות מס ובניכוי הכנסות מס - כנגד מיסים נדחים; (ד) 
בתוספת 100% הפחתות רכוש אחר ופחת רכוש קבוע; ו -(ה) בתוספת הוצאה או 
הפסד שנרשמו בדוחות רווח והפסד של החברה ואשר הוגשה בגינם דרישת 
שיפוי לחברה ובניכוי הכנסה ו/או רווח שנרשמו בדוחות רווח והפסד של 
החברה כתוצאה משיפוי לחברה - בשני המקרים נטו - בנטרול השפעות המס, 

ואך ורק בקשר עם הסכם המיזוג  
  

מדי שנה יחושב הרווח החישובי התזרימי, כאמור, בתוספת רווח חישובי תזרימי 
של כל אחת מהשנים שקדמו לשנה הנמדדת, החל מהשנה שבו חל מועד תחילת 
שירותי הניהול (קרי שנת 2013) חלקי מספר השנים שנכללו בחישוב כאמור 
(להלן - הרווח החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי)  במידה והרווח 
החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה נמדדת יהיה מעל לרף 
של 98 מיליוני ש ח (להלן  - הרף המינימלי), תשלם החברה לכל אחת מחברות 

הניהול את המענק השנתי, וזאת בהתאם למדרגות והשיעורים כדלקמן: 
  

 היה והרווח החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה -
נמדדת הינו בין הרף המינימלי (בסך של 98 מיליוני ש ח) ל-131 מיליוני 
ש ח, ההפרש שבין הרף המינימאלי לסכום הנמוך מבין הרווח החישובי 
התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי בפועל ו-131 מיליוני ש ח (יכונה 
להלן - ההפרש לחישוב שכבת המענק הראשונה), החברה תשלם לחברות 
הניהול של צבי ואבנר מענק שנתי בגובה 75% 1 ו-25% 2 (בהתאמה) 
מההפרש לחישוב שכבת המענק הראשונה (להלן  - שכבת המענק 

הראשונה)  
  

היה והרווח החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה -   
נמדדת הינו, בין 131 מיליוני ש ח ל -163 מיליוני ש ח, ההפרש שבין 131 
מיליוני ש ח לסכום הנמוך מבין הרווח החישובי התזרימי המצטבר 
לתשלום מענק שנתי בפועל ו-163 מיליוני ש ח (יכונה להלן - ההפרש 
לחישוב שכבת המענק השנייה), החברה תשלם לחברות של צבי ואבנר, 
בנוסף לשכבת המענק הראשונה, מענק שנתי בגובה 25% 2 ו-25% 3 
(בהתאמה) מההפרש לחישוב שכבת המענק השנייה (להלן  - שכבת המענק 

השנייה)    
  

היה והרווח החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי לשנה -   
נמדדת הינו מעל 163 מיליוני ש ח, ההפרש שבין 163 מיליוני ש ח לרווח 
החישובי התזרימי המצטבר לתשלום מענק שנתי בפועל (להלן  - ההפרש 
לחישוב שכבת המענק השלישית), החברה תשלם לחברות הניהול של צבי 
ואבנר, בנוסף לשכבת המענק הראשונה ולשכבת המענק השנייה, מענק 
שנתי בגובה 3% ו-25% 4 (בהתאמה) מההפרש לחישוב שכבת המענק 

השלישית (להלן - שכבת המענק השלישית)    
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בכל מקרה סך העלות הכוללת השנתית לחברה בגין תגמולו של כל אחד מהם, 
בכל שנה קלנדארית (לרבות דמי הניהול, החזר ההוצאות והמענק השנתי), לא 
תעלה על הנמוך מבין: (א) סך של 5 2 מיליוני ש ח, צמוד למדד חודש אפריל 
2012, (ב) תקרה המתקבלת ממכפלת 30 בעלות המעביד הממוצעת לשנה 
קלנדארית רלבנטית של העשירון התחתון של עובדי הקבוצה ויחידים 
המועסקים באמצעות הסכמי ניהול בקבוצה, (ג) תקרה קוגנטית מחייבת אחרת 
לתגמול נושאי משרה אשר תחול על פי דין על החברה, וזאת בתוקף החל מן 
המועד בו תחול התקרה כאמור ביחס להסכמים עם נושאי משרה אשר עמדו 

בתוקפם טרם מועד כניסת התקרה כאמור לתוקף  
  

סך עלות העסקתם של צבי ואבנר בשנת 2018 הסתכמה לכ - 9 1 ולכ- 8 1 מיליוני 
ש ח, בהתאמה (שנת 2017: כ- 9 1 וכ - 8 1 מיליוני ש ח, בהתאמה  שנת 2016, כ - 

8 1 וכ - 7 1 מיליוני ש ח, בהתאמה)   
  

תקופת ההתקשרות  
  

התקשרות החברה בהסכמי הניהול עם צבי ואבנר, הינה לתקופה של שלוש 
שנים, מיום 19 במרס, 2016  במהלך תקופת ההסכם, כל צד יהא רשאי להפסיק 
את ההתקשרות בכל עת, בהודעה מוקדמת בכתב של שישה חודשים מראש 
ובתקופה זו ימשיכו לחול כל הוראות הסכמי הניהול, אך החברה תהיה רשאית 
לוותר על מתן בפועל של שירותי הניהול, ובלבד שתשלם את מלוא התמורה על 

פי הסכמי הניהול  ראה באור 34ג' לעניין הארכת ההתקשרות  
  

  
 מר אלי ברקת  ב) 

  
ביום 9 במאי, 2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה את הארכת התקשרות 
החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה בשליטתו של מר אלי ברקת, יו ר 
דירקטוריון החברה (להלן - מר ברקת), לתקופה של שלוש שנים שתחילתן ביום 

19 במרס, 2016  ראה באור 34ג' לעניין הארכת ההתקשרות  
מר ברקת מעניק לחברה שירותי ניהול שכוללים את כל הפעולות הנעשות בדרך 
כלל ע י יו ר דירקטוריון פעיל של חברה מסוגה וגודלה של החברה, בהיקף של 
40% משרה לפחות, בתמורה לתגמול חודשי כולל בסך של 80 אלפי ש ח 

בתוספת מע מ   
מר ברקת מסר הודעה חד צדדית כי על אף האמור לעיל, עד למתן הודעה אחרת 
לחברה על ידו, בהתאם לשיקול דעתו המוחלט, יהיו דמי הניהול החודשיים אשר 

ישולמו לו בסך של 64 אלפי ש ח בתוספת מע מ. מר ברקת זכאי לפטור, שיפוי 
וביטוח, כמקובל בחברה  סך העלות הכוללת השנתית לחברה בגין תגמולו של 
מר ברקת בכל שנה קלנדארית (לרבות דמי ניהול והחזר הוצאות), לא תעלה על 
כל תקרה קוגנטית מחייבת אחרת לתגמול נושאי משרה אשר תחול על פי דין 
על החברה, וזאת בתוקף החל מן המועד בו תחול התקרה כאמור ביחס 
להסכמים עם נושאי משרה אשר עמדו בתוקפם טרם מועד כניסת התקרה 

כאמור לתוקף   
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מר אלי ברקת (המשך)  ב)  
  

כל צד רשאי להביא את הסכם הניהול לסיום בהודעה מוקדמת של שלושה 
חודשים מראש ובתקופה זו ימשיכו לחול כל הוראות הסכם הניהול   מר ברקת 
מחזיק באמצעות חברות בשליטתו ב- 33% מהון המניות של ברמ פיננסים בע מ, 
מבעלות השליטה בחברה  סך עלות העסקתו של מר ברקת בשנת 2018 הסתכמה 

לכ- 8 0 מיליוני ש"ח (שנת 2017 ו - 2016: כ-8 0 מיליוני ש ח בכל שנה).  
 

מנכ ל החברה  ג)  
  

ביום 14 במרס, 2017, אישרה ואשררה האסיפה הכללית של החברה את הארכת 
ההתקשרות עם מר אילן רביב (להלן - מר רביב) כמנכ ל החברה ואת תנאי 

כהונתו   
מר רביב מכהן כמנכ ל החברה במשרה מלאה, ומתקיימים בינו לבין החברה 
יחסי עובד -מעביד  יצוין כי מר רביב מכהן גם כדירקטור בחברות בנות של 

החברה, זאת ללא שכר נוסף   
  

שכר בסיס  
בתמורה זכאי מר רביב לשכר בסיס של 125 אלפי ש ח ברוטו לחודש, צמוד 
למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 1 בינואר, 2017  כמו כן, זכאי לתנאים נלווים 
והחזר הוצאות (לרבות רכב והפרשות סוציאליות)  מר רביב זכאי לפטור, שיפוי 

וביטוח, כמקובל בחברה   
  

מענק קבוע  
בנוסף זכאי מר רביב למענק שנתי קבוע בסכום של 780 אלפי ש ח ברוטו (או 
חלק יחסי מסכום זה, ככל שההסכם יעמוד בתוקפו חלק משנה קלנדארית 
ובכפוף להוראות מדיניות התגמול של החברה)  מר רביב יהיה זכאי לקבל 
מקדמות על חשבון המענק הקבוע, וזאת בדרך של תשלום של שניים עשר 
תשלומים חודשיים שווים בסך 65 אלפי ש ח ברוטו לחודש  על אף האמור לעיל: 
(א) ככל שהחברה לא תעמוד ב-70% מיעד ה - EBITDA השנתי אשר יוצב לה 
ביחס לשנה כלשהי על ידי דירקטוריון החברה אזי לא יהיה זכאי מר רביב 
למענק הקבוע בגין אותה השנה  (ב) ככל שהחברה תעמוד בטווח שבין 70% ל-

85% מיעד ה- EBITDA השנתי אשר יוצב לה ביחס לשנה כלשהי על ידי 
דירקטוריון החברה יהיה זכאי מר רביב למענק קבוע שנתי בסך 384 אלפי ש ח 

ברוטו בלבד בגין אותה השנה   
ככל שהחברה תעמוד ב-85% או יותר מיעד ה- EBITDA השנתי אשר יוצב לה 
ביחס לשנה כלשהי על ידי דירקטוריון החברה יהיה מר רביב זכאי למלוא רכיב 
המענק הקבוע  הקיזוז (החלקי / המלא) של המענק הקבוע יבוצע בשנה העוקבת 

בדרך של קיטון בסכום התשלום החודשי בגין המענק הקבוע   
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  (המשך) החברה ל מנכג)  
  

מענק שנתי מבוסס יעדים מדידים  
החברה תשלם למר רביב מענק שנתי בסך של עד חמש משכורות על פי עמידה 
בתכנית יעדים מדידים שנתית אשר תיקבע מדי שנה מראש על ידי דירקטוריון 

החברה, על פי שיקול דעתו   
  

מענק בשיקול דעת  
ועדת התגמול והדירקטוריון רשאים להעניק למר רביב מענק שנתי בשיקול 

דעת, אשר סכומו הכולל לשנה לא יעלה על מכפלת שכר הבסיס בשלוש   
  

תקרת התגמול  
ההוצאה החזויה של החברה בגין כלל רכיבי התגמול להם זכאי מר רביב לא 
תעלה על פי 35 מהתגמול הנמוך ביותר, לפי עלות משרה מלאה, ששילמה 

החברה לעובד החברה, בשנה שקדמה למועד ההתקשרות   
 

תקופת ההסכם  
הסכם ההעסקה נכנס לתוקפו ביום 1 בינואר, 2017 ויעמוד בתוקפו לתקופה של 

שלוש שנים (קרי עד ליום 1 בינואר, 2020)   
כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת בהודעה מוקדמת בכתב של 
שישה חודשים מראש כאשר בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיכו לחול כל 
הוראות הסכם ההעסקה אך החברה תהיה רשאית לוותר על מתן בפועל של 

עבודה (מצידו של מר רביב)   
  

סך עלות העסקתו של מר רביב בשנת 2018 הסתכמה לכ- 3 מיליוני ש ח (שנת 
2017 כ- 3 מיליוני ש ח ושנת 2016 כ - 1 4 מיליוני ש ח)  בדבר הקצאת כתבי 

אופציות לא סחירים, ראה באור 33 להלן   
  
 ביום 4 באוגוסט, 2013 התקשרה הקבוצה בהסכם שכירות של 6 קומות משרדים בשטח 2 

כולל של כ-9,703 מ ר ברוטו, מחסנים וחניות במגדל צ'מפיון  תקופת השכירות הינה 
למשך של 10 שנים מיום 1 בינואר, 2014, עם שלוש אופציות להארכת תקופת 
השכירות, בנות שלוש שנים כל אחת  דמי השכירות השנתיים שתשלם הקבוצה 
למשכיר יעמדו על סך של כ-5 14 מיליוני ש ח לשנה, בתוספת הפרשי הצמדה ומע מ  
התשלום הינו בגין שכירות המשרדים, מחסנים, חניות, דמי ניהול, ארנונה עירונית, 
ודמי השתתפות בעלות עבודות ההכשרה במשרדים  החברה ערבה לקיום 
התחייבויותיה של מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע מ בהסכם  בשנים האחרונות 
הרחיבה החברה את שטחי המשרדים  בנוסף, סוכנויות ביטוח בשליטת החברה 

שוכרות משרדים במקומות שונים בארץ   
  

 לקבוצה הסכמים עם מנהלים בחברות בנות לפיהם ישולם להם שכר בסיס ובונוסים 3 
בהתאם לעמידתם ביעדים שנקבעו  התגמול לנושאי המשרה בחברה כפוף למדיניות 
התגמול של החברה  כמו כן, לעיתים מוענקות למנהלים בחברות בנות מניות ו/או 

אופציות למניות בחברות שבניהולם   
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  )המשך( התקשרויות   א
  

 נכון למועד הדוחות הכספיים, בנק מזרחי טפחות בע מ ומלם תפעול גמל בע מ (להלן - 4 
המתפעלים) משמשים כמתפעלים של קופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות בקבוצה  
back )  במסגרת זו מעניקים המתפעלים למיטב דש גמל שירותי תפעול ו משרד אחורי

office) וניהול חשבונות העמיתים, הכוללים, בין היתר, דיווחים לעמיתים ולרשויות, 
העברות תשלומים ושירותי מחשוב    

  

 חברה מאוחדת, מיטב דש גמל, התקשרה בהסכמים עם משווקים שונים לשיווק קופות 5 
הגמל שבניהולה בתמורה לעמלות אשר עד ליום 31 במרס, 2017 היו מחושבות 
בשיעורים שונים מהכנסותיה שמקורן בנכסים שגויסו על ידי המשווקים  החל מיום 1 

באפריל, 2017 העמלות אינן נגזרות מההכנסות בגין הנכסים שגויסו   
הזכאות לעמלה במרבית ההסכמים חלה גם לאחר ביטולו של ההסכם וכל עוד כספי 
הלקוחות שהופנו על ידי המשווק מנוהלים במיטב דש גמל בכפוף לתנאים המצוינים 

בכל הסכם   
עם לקוחות מיטב דש גמל נמנים גופים שהינם צדדים קשורים ובעלי עניין, תנאי 

ההתקשרות איתם אינם חורגים מהמקובל   
  

 מיטב דש גמל, חתמה על הסכמי הפצה עם מרבית הבנקים בישראל ובכללם עם חמשת 6 
הבנקים הגדולים להפצת חלק מהקופות המנוהלות על ידה  מיטב דש גמל התקשרה 
עם יועצים פנסיוניים נוספים לצורך הפצת מוצריה ובכוונתה להתקשר עם יועצים 

פנסיוניים נוספים   
  

 מיטב דש קרנות, חברה מאוחדת העוסקת בניהול קרנות נאמנות התקשרה בהסכמי 7 
הפצה עם מרבית הבנקים המסחריים בישראל  בהתאם להוראות הסכמי ההפצה 
ישמשו הבנקים כמפיצים של יחידות השתתפות בקרנות הנאמנות שבניהול החברה 
המאוחדת, ובתמורה התחייבה החברה המאוחדת לשלם לבנקים עמלות הפצה 
בשיעורים המירביים הקבועים בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלות הפצה), 

התשס ה -2006 (להלן  - עמלות הפצה)    
  

 חלק מקרנות הנאמנות המנוהלות ע י מיטב דש קרנות הינן קרנות נאמנות 8 
 מתארחות , אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהלי השקעות חיצוניים (להלן - 
הוסטינג)  במתכונת הוסטינג, החברה המאוחדת אחראית באופן מלא לקרנות אלה, 
לרבות ביחס לניהול ותפעול של קרנות הנאמנות, ומנהלי ההשקעות החיצוניים 
מעניקים שירותי ניהול השקעות, הכוללים, בין היתר, ניהול יומי של נכסי הקרנות 
בכפוף להחלטת ועדת ההשקעות ודירקטוריון החברה המאוחדת, הוראות הסכם הקרן 
הרלוונטי, תשקיף הקרן והוראות כל דין ותחת פיקוח החברה המאוחדת והנאמנים  
בתמורה לשירותי ניהול ההשקעות זכאי כל מנהל השקעות חיצוני לתמורה חודשית 
הנגזרת, ככלל, מהכנסות דמי הניהול ומשיעור הוספה הנגבה במכירת יחידת הקרן, 
בניכוי הוצאות ישירות לרבות עמלות הפצה, אגרות יצירה, פרסומים סטטוטוריים 
ואגרות רשות ובורסה לניירות ערך  הצדדים רשאים לבטל את ההתקשרות ביניהם 

בהודעה מראש במועדים המפורטים בהסכם הרלוונטי    
  

 ביום 13 באוגוסט, 2018, אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה בהסכם קיבוצי עם 9 
הסתדרות העובדים הלאומית וועד העובדים  ההסכם הקיבוצי מגדיר היבטים מרכזיים 
ביחסי העבודה לרבות תהליכי איוש משרות וניוד עובדים, תהליכי סיום עבודה, תקציב 

העלאות שכר והטבות בתחום הרווחה ומנגנונים ליישוב חילוקי דעות  
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התחייבויות תלויות  ב   
  

בשל תחום עיסוקן, מקבלות חברות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל, פניות מלקוחות או 
ספקים הכוללות טענות שונות  חלק מהפניות עלולות להוביל להגשת תביעות משפטיות  
חברות הקבוצה עשויות לחוב בסכומים בגין הפרשים וטעויות בפעילותן  במקרים בהם היקף 
החבויות בגין האמור לעיל אינו מהותי ו/או שלא ניתן לבצע אומדן סביר לגביהן, לא נכללה 

הפרשה בדוחות הכספיים   
  

 תביעות כנגד חברות חיתום  1 
  

ביום 23 במרס, 2009 הוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז כתב תביעה ובקשה א)  
לאישור התביעה כתובענה ייצוגית, לפיהם תובעים הגב' רות הילל ספרוני וד ר 
ברק שנהב (להלן - התובענה ו-המבקשים, בהתאמה) מאת 26 נתבעים (לרבות 
החתמים בהנפקה ובכלל זה מ ד  אוצר בע מ), סך של לפחות 50 מיליוני ש ח 
בגין  פרטים מטעים , לכאורה, בתשקיף פסיפיקה אחזקות בע מ (להלן - 

פסיפיקה)  
 

לאחר עיכובים בהליך, בין היתר, לאור הליך פלילי שהתקיים ולאור ניסיון להגיע 
לפשרה, ביום 19 ביולי 2016 הגישו המבקשים בקשה לחדש את ההליכים בתיק  
החל מאותו מועד מתקיימים הליכים מקדמיים בתיק לרבות בקשה לצרוף 

מוצגים מהתיק הפלילי   

 
במהלך דיונים שהתקיימו ביום 14 במרס, 2018 וביום 21 במרס, 2018, בתיק    

אחר בעניין בפסיפיקה, נערכו מגעים אינטנסיביים של משא ומתן בסופם ניתנה 
הצעת בית המשפט ביחס למתווה פשרה אפשרי אשר אם ייחתם ויאושר - 

יסיים את כל ההליכים הקיימים בעניינה של פסיפיקה   
  

ביום 1 באפריל, 2018 נתן בית המשפט תוקף של החלטה להצעת הפשרה, ונקבע 
כי הצדדים יגבשו הסדר פשרה בהתאם להוראות הצעת הפשרה עד ליום 6 
במאי, 2018  ביום 29 באפריל, 2018 הגישו החתמים בתובענה הייצוגית הודעה 
ובקשה בהסכמת המבקשים לעיכוב הליך התובענה הייצוגית והגשת תגובת 
החתמים לבקשת האישור  ביום 1 במאי, 2018 קבע בית המשפט, בין השאר, כי 
בשלב זה מוארך המועד להגשת תשובת החתמים לבקשת האישור  במהלך 
תקופת הדוח התקיימו הליכים פרוצדוראליים בתיקים שונים הרלבנטיים 
לפסיפיקה, אשר נועדו בעיקרם להעניק לצדדים שהות נוספת על מנת לגבש 

הסכם פשרה    
  

ביום 25 בדצמבר, 2018 הוגשה בקשת איחוד להורות כי כל ההליכים הקיימים 
בעניין חברת פסיפיקה יישמעו במאוחד, וביום 7 בפברואר, 2019 הורה בית 
המשפט העליון על איחוד כלל ההליכים הקיימים בעניין חברת פסיפיקה בבית 
המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ביום 10 במרס 2019 הוגשה הודעת הבהרה 
מטעם החתמים, כי בהתאם להסכמות שהתקבלו וקיבלו תוקף של החלטה ביום 
1 באפריל, 2018, המחלוקות אשר יובאו להכרעת בית המשפט הן אך ורק 

מחלוקות הנוגעות לאופן בו יש לתרגם את ההסכמות להסכם הפשרה   
דיון בהליכים הקיימים בעניין חברת פסיפיקה נקבע ליום 15 באפריל 2019 בבית 

המשפט המחוזי בתל אביב-יפו   
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  (המשך) תלויות התחייבויות   ב
  

  (המשך) חיתום חברות כנגד תביעות  1
  

להערכת עורכי הדין המייצגים את החתמים (לרבות מ ד  אוצר בע מ), לאור 
השלב המתקדם בו מצויים הליכי הפשרה, כלל ההליכים המתנהלים בעניינה של 
חברת פסיפיקה, ובכללם הליך התובענה הייצוגית דנא, יסתיימו בפשרה  בדוחות 

הכספיים נכללה הפרשה בהיקף לא מהותי   
  

ביום 14 בספטמבר, 2017, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ב)  
ובקשה לאשרה כתביעה נגזרת, בין היתר כנגד החתמים לרבות מ ד  אוצר 
ונתבעים נוספים (להלן - המשיבים), במסגרתן טוענים המבקשים כי תוצאות 
המעשים של המשיבים בתקופה שבין מרס 2006 ועד לחודש יוני 2007 הותירו 
את פסיפיקה אחזקות בע מ (להלן  - פסיפיקה) ללא אמצעים נזילים ועם חובות 
של למעלה מ-50 מיליוני ש ח  המבקשים טוענים בין השאר להפרת הוראות דין 
שונות  הסעדים המבוקשים מהמשיבים, ביחד ולחוד, בבקשת האישור והתביעה, 
הינם בין היתר השבת מלוא הכספים, התנאים וטובות ההנאה, פיצוי בגין 
כספים ששולמו ע י פסיפיקה בגין עסקאות שונות, סעד שיהווה תרופה לנזק 
העקיף שנגרם לפסיפיקה, פיצוי בגין הקצאת זכויות על סמך מסמכים מזויפים 

ובסך הכל פיצוי בסך של כ - 51 מיליוני ש ח  
 

ביום 18 בינואר, 2018 הוגשה מטעם החתמים בקשה לסילוק על הסף של בקשת 
האישור (להלן - בקשת הסילוק) וביום 29 בינואר, 2018, הוגשה בקשה מטעם 
החתמים לחיוב המבקשים בהפקדת ערובה בסך 400 אלפי ש ח בקופת בית 

המשפט  ביום 1 במרס, 2018 הוגשה תגובת החתמים לבקשת האישור    
  

לאור הליכי הפשרה ואיחוד ההליכים, כמפורט בבאור 23(ב)(1)(א) לעיל, ביום 25 
במרס, 2018 ניתנה החלטת בית המשפט לעכב את המועד להגשת תשובת 

המבקשים לתגובות המשיבים לבקשת האישור עד להחלטה אחרת   
  

להערכת עורכי הדין המייצגים את החתמים (לרבות מ.ד  אוצר בע מ), ראה 
באור23(ב)(1)(א) לעיל   
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  (המשך) תלויות התחייבויות   ב
  

 הליכים משפטיים ותביעות - גמל ופנסיה  2 
  

ביום 23 בדצמבר, 2012 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה א)  
לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, תשס ו-2006 (להלן - 
התובענה), בסך נומינלי של כ -195 מיליוני ש ח כנגד מיטב דש גמל  לטענת 
התובע, על מיטב דש גמל היה לגבות מעמיתי קופת הגמל תגמולים (להלן - 
הקופה), אשר הצטרפו עד ליום 30 ביוני, 2007 אפס דמי ניהול על יתרת הנכסים 
הצבורה  בנוסף, טוען התובע כי היה על מיטב דש גמל לגבות 1% מההפקדות, 
למרות שהוראות הדין אסרו על חברות מנהלות קופות גמל לגבות דמי ניהול 
מההפקדות (עד ליום 1 בינואר, 2013)  התובענה מתבססת על מסמך משנת 1969 
אשר על פי התקנון, ההסכמים והמסמכים שהוצגו למיטב דש גמל, לא היה 
בתוקף כבר בשנת 2007, מועד רכישת הקופה ע י מיטב דש גמל ומקל וחומר 
אינו בתוקף כיום  רכישת הקופה בוצעה לאחר קבלת אישור משרד האוצר 

וגביית דמי הניהול בוצעה בהתאם לתקנון הקופה ולהוראות הדין  
בנוסף, ביום 1 בספטמבר 2014 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה 
ובקשה לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, תשס ו-2006, 
בסך נומינלי של כ- 251 מיליוני ש ח כנגד מיטב דש גמל   לטענת התובע, מיטב 
דש גמל העלתה לתובע ולחברי הקבוצה העמיתים בקופת תגמולים, דמי ניהול 
שלא כדין   לטענת התובע דמי הניהול של הקבוצה צריכים להיות בשיעור אפס 
והעלאתם עומדת בניגוד להסכמים שנחתמו בעניין  שתי התביעות האמורות 

אוחדו ונידונות במאוחד   
  

ביום 30 באוגוסט, 2015, החליט בית המשפט לדחות את בקשת האישור כנגד 
מיטב דש גמל ביחס לטענה בדבר גביית דמי ניהול שלא כדין מעמיתים הנמנים 
על עובדי בנק הפועלים ולקבל את בקשת האישור ביחס ליתר חברי הקבוצות 

הנטענות בבקשות האישור    
  

במהלך שנת 2017 התקיימו הליכים מקדמיים בתיק  ביום 22 בנובמבר, 2017, 
הוגש קובץ מסמכים משותף הכולל את המסמכים עליהם מתבקשים הצדדים 
להסתמך  ביום 31 בינואר, 2018, הוגשו תצהירי התובעים וחוות דעת מטעמם  

ביום 5 ביוני, 2018, הוגשו תצהירי מיטב דש גמל וחוות דעת מטעמה    
ביום 5 בדצמבר, 2018, נערך דיון מקדמי ונקבעו מועדים לשמיעת הוכחות 

לחודש ספטמבר 2019   
  

להערכת עורכי הדין המטפלים בתביעה למיטב דש גמל טענות טובות כנגד 
החלטת האישור וקיים סיכוי גבוה מ-50% כי לאחר מיצוי ההליכים המשפטיים, 

תתקבל עמדת מיטב דש גמל ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים   
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ביום 15 באוקטובר, 2013 הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה ובקשה ב)  
לאישור התביעה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, תשס ו-2006, בסך של 
כ-50 מיליוני ש ח כנגד מיטב דש גמל  לטענת התובע, מיטב דש גמל העלתה 
לתובע דמי ניהול מבלי לשלוח אליו הודעה מוקדמת בדבר כוונתה להעלות את 

דמי הניהול   
בתיק הוגשו מספר בקשות ביניים ותגובות להן, התקיים דיון מקדמי והתקיים 
דיון הוכחות (חקירת מצהירים)  עד לחודש פברואר 2018 הוגשו סיכומים מטעם 

הצדדים בתיק והצדדים ממתינים לקבלת פסק דין   
  

להערכת עורכי הדין המייצגים את מיטב דש גמל סביר (More likely than not), כי 
טענות ההגנה של מיטב דש גמל, יתקבלו והבקשה תידחה  היה ותאושר 
התובענה כייצוגית, לא ניתן בשלב ראשוני זה להעריך את סיכויי ההצלחה של 
התובענה ואת מידת החיוב הכספי שתחויב בו מיטב דש גמל אם תתקבל 

התובענה   

ביום 10 ביולי, 2016, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תובענה ובקשה ג)  
לאישורה כתובעה ייצוגית נגד מיטב דש גמל   

 
לטענת המבקשים, העמיתים המשתייכים לקרן הפנסיה  מיטב דש קרן פנסיה 
מקיפה  (לשעבר יובלים קרן פנסיה מקיפה לשכירים ועצמאיים) המנוהלת על 
ידי מיטב דש גמל, אשר הפקידו לקרן הפנסיה דמי גמולים ביתר (היינו מעבר 
לתקרה הקבועה בדין), לא מקבלים וגם לא יקבלו בעתיד כל קצבת פנסיה בגין 
אותם כספים שהופקדו ביתר והכל כאשר אותם דמי גמולים שהופקדו ביתר לא 
מושבים לאותם עמיתים, נותרים בידיה של מיטב דש גמל והיא אף גובה 
(וגבתה) בגינם דמי ניהול וכן נמנעת ממתן פרטים אודותיהם  עוד נטען, כי מיטב 
דש גמל התרשלה בכך שלא יידעה את עמיתיה בתקנון הקרן לפיו אין כל 
אפשרות חוקית להפקיד כספים מעבר לשיעור הקבוע בדין, ואף הודיעה למבקש 
כי  ההכנסה המבוטחת  כוללת את מלוא דמי הגמולים שנגבו וכן, נהגה מיטב 
דש גמל ברשלנות בכך שלא הסבירה באופן שוטף כי העמיתים לא יהיו זכאים 
לכל קצבה בגין אותם דמי גמולים שהופקדו ביתר (היינו מעבר לתקרה הקבועה 

בדין)   
 

ביום 11 בינואר, 2017, ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי לפיה הבקשה 
שהגישה מיטב דש גמל בקשר לדחיית בקשת האישור על הסף מפאת חוסר 
סכמות עניינית התקבלה באופן חלקי ונקבע כי הסמכות העניינית בבקשת 
האישור ככל שהיא נוגעת לעילות שאינן נזיקיות מצויה בידי בית הדין לעבודה  
משכך ביום 1 בפברואר, 2017, הגישו המבקשים לבית המשפט המחוזי בקשת 
אישור מתוקנת, ממנה הוסרו כל העילות שהיו בבקשה המקורית מלבד עילות 

הגזל והרשלנות הנזיקיות   
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ביום 7 במאי, 2017, הגישה מיטב דש גמל את תגובתה לבקשת האישור 
המתוקנת שהוגשה על ידי המבקשים. ביום 18 בינואר, 2018, התקיים דיון קדם 
משפט בתיק, במסגרתו הציע בית המשפט לצדדים לגבש הסכמות לסיום 
המחלוקות ביניהם. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמות, יתקיים דיון הוכחות 

בתיק ביום 1 ביולי, 2019.  
  

להערכת עורכי הדין המייצגים את מיטב דש גמל, בשל השלב המקדמי בו מצויה 
התובענה, לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה לאישור התובענה והתביעה 

להתקבל.  
  

 בחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2016, הוגשו נגד מיטב דש גמל ואיילון ד) 
פנסיה וגמל בע"מ (אשר מוזגה ביום 1 בינואר, 2017 למיטב דש גמל, להלן - 
איילון) שלוש תובענות ובקשות לאשרן כייצוגיות בנושא דומה, לבית הדין 

האזורי לעבודה בירושלים ולבית המשפט המחוזי מחוז מרכז. 
בבקשות נטען כי מיטב דש גמל / איילון לא היו רשאיות לנכות מנכסי   

העמיתים הוצאות ישירות בגין ביצוע עסקאות בנכסי קופת הגמל הרלבנטית. 
הסעד שהתבקש הינו השבת ההוצאות הישירות שנגבו מנכסי הקופה בגין 
ביצוע עסקאות בנכסי הקופה. סך הנזק לקבוצה הוערך על ידי התובעים בסך 
של כ-110.6 מיליוני ש"ח, סך של כ-67.4 מיליוני ש"ח ובסך שלא ניתן להערכה.  

  
ביום 13 במאי, 2018 הגישה הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון את עמדתה   

באשר לתביעה. בעמדה צוין, בין היתר, כי גופים מוסדיים רשאים לגבות 
הוצאות ישירות מאת העמיתים או המוטבים גם אם הדבר אינו מצוין באופן 
מפורש בתקנון הגוף המוסדי ובלבד שהדבר נעשה בהתאם להוראות התקנות 

עד למועד אישור הדוחות הכספיים חלו בהליכים אלו ההתפתחויות להלן: 
  
 ביחס לשתי בקשות לאישור התביעות והתובענות הייצוגיות, ביום 12 ביוני, (1)

2018, התקיים קדם משפט ובהחלטה מאותו יום נקבעו מועדים להגשת 
סיכומים בתיק. ביום 23 בדצמבר, 2018, הגישה המבקשת את סיכומיה. 
בהסכמת הצדדים החברה צפויה להגיש את סיכומיה עד ליום 1 במאי, 

 .2019
 

 ביחס לבקשה נוספת לאישור התביעה והתובענה הייצוגית אשר הוגשה על (2)
ידי עמותה, ביום 14 במרס, 2017 הועבר התיק לבית הדין האזורי לעבודה 
בירושלים.  ביום 4 בינואר, 2018, מיטב דש גמל הגישה תשובה לבקשה. 
ביום 12 ביוני, 2018, הגישה המבקשת תגובה לתשובת מיטב דש גמל. דיון 
מקדמי בתיק התקיים ביום 21 באוקטובר, 2018. ביום 21 בנובמבר, 2018, 
קבע בית הדין כי הדיון בבקשת הסילוק שהגישה מיטב דש גמל יתנהל 

במסגרת הדיון בבקשה. 
  

להערכת עורכי הדין המטפלים בתביעות, נוכח השלב המקדמי, טרם שהחל 
הדיון בבקשות גופן , ועל בסיס המידע שנמסר להם עד כה, הם סבורים כי 
למיטב דש גמל טענות הגנה טובות וכי אין זה צפוי (דהיינו, ההסתברות אינה 

עולה על 50%), כי בית הדין יקבל את הבקשות.  
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ביום 26 בפברואר, 2017, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל -אביב יפו בקשה ה)  

לאישור תביעה כייצוגית ותובענה ייצוגית על -פי חוק תובענות ייצוגיות, 
התשס"ו -2006, על -ידי עמותת צדק פיננסי (להלן - הבקשה לאישור ו- התובעת 
הייצוגית) כנגד איילון פנסיה וגמל (אשר מוזגה עם לתוך מיטב דש גמל ביום 1 

בינואר, 2017) ונתבעות אחרות. 
   

עיקר עניינה של התביעה, על-פי הנטען על-ידי התובעת הייצוגית היא בגבייה   
אסורה של תשלומים בגין הקמת הלוואות או הטיפול בהן. חברי הקבוצה אותם 
מבקשת התובעת הייצוגית לייצג הינם כל אדם או גוף אשר נטל הלוואה ו/או 
קיבל אשראי מהנתבעות ונגבו ממנו כספים בקשר עם הקמת הלוואה ו/או 

הטיפול בה.   
  

נזקה של איילון פנסיה וגמל מוערך על -ידי התובעת הייצוגית ב - 1.5 מיליוני 
ש"ח, ולטענת התובעת הייצוגית, לסכום זה יש לצרף את דמי הטיפול שגבתה 
איילון מלווים שאינם עמיתים, בהיקף שאינו ניתן להערכה (ע"י התובעת 
הייצוגית). עיקר הסעדים המבוקשים הינם: (1) סעד הצהרתי להפרת סעיפי חוק, 
הפרת חובת האמון שחייבות הנתבעות וכן סעד הצהרתי כי הנתבעות התעשרו 
שלא כדין על חשבון חברי הקבוצה; ו- (2) פיצויים והשבה - להורות על פיצוי 
חברי הקבוצה על-ידי השבת הסכומים שנגבו מהם בניגוד לדין, בתוספת הפרשי 

ריבית והצמדה.   
ביום 17 בדצמבר, 2017, אושרה בקשה לאיחוד כל התובענות שהוגשו בנושא   

התובענה דנן תחת מוטב אחד. עוד הוסכם במסגרת הדיון כי הצדדים יפנו 
תחילה להליך גישור.  

בתחילת שנת 2019 הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית על מתווה פשרה בהתאם 
להצעת המגשר, לסיום התיק ועמלים על ניסוח טיוטת הסדר הפשרה לשם 

הגשתו לבית המשפט.  
 

להערכת עורכי הדין המטפלים בבקשה, בשל השלב המקדמי בו מצויה התובענה,   
לא ניתן להעריך את סיכוי התביעה ו/או הבקשה להתקבל.  

  

ביום 10 ביולי, 2017 הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית לבית ו)  
המשפט המחוזי בתל-אביב נגד מיטב דש גמל (להלן - בקשת האישור). על פי 
הנטען בבקשת האישור, עיקר הטענות הינן סביב הליך פלילי שהתנהל כנגד 
מנהל השקעות לשעבר (להלן - הנאשם) באיפקס ניהול קופות גמל בע"מ (אשר 
מוזגה לפני מספר שנים למיטב דש גמל, להלן - איפקס גמל). הנאשם הורשע 
ביום 25 במאי, 2017, במסגרת הסדר טיעון, בין השאר, בעבירות של תרמית 
בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים 
בתאגיד והלבנת הון. עיקר ההרשעה הינה בגין עסקאות עצמיות ומתואמות 

שביצע הנאשם. 
 

עיקרה של בקשת האישור, כפי הנטען, הינה בגין אחריותה של איפקס גמל     
להפסדים שנגרמו לעמיתיה דאז עקב פעולות הנאשם והנזקים שנגרמו לכספי 
העמיתים, בין השאר עקב רשלנותה של איפקס גמל בשמירה על כספי 
העמיתים. על מנת להעריך את ערכו של הליך זה לחברי הקבוצה, סכום הכספים 

המשוער המגיע לחברי הקבוצה לטענת המבקש, עולה על 55 מיליוני ש"ח.  
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מיטב דש גמל הגישה בקשה לסילוק על הסף וכן הוגשו בקשות ביניים ותגובות     
להן על ידי הצדדים. 

  
בעקבות קבלת חומרי חקירה מהפרקליטות, ביום 4 בינואר 2018 הגיש המבקש     

בקשה לתיקון בקשת האישור ולצירוף ראיות נוספות.  
  

ביום 17 באפריל, 2018 התקיים דיון בתיק ובהתאם להסכמת הצדדים, הועבר 
הדיון בבקשת האישור לבית הדין לעבודה (לרבות בנושא הרשלנות) וכן נקבע כי 
המבקש יהיה זכאי להגיש לבית הדין לעבודה בקשת אישור מתוקנת. להערכת 
עורכי הדין המטפלים בבקשה ובתובענה, בשלב מקדמי זה, כאשר טרם הוגשה 
בקשת אישור מתוקנת לבית הדין לעבודה, אין ביכולתם להעריך את סיכוייה של 

בקשת האישור והתביעה להתקבל. 
  

ביום 20 במרס, 2018, הוגשה תובענה ובקשה לאישורה כתובעה ייצוגית לבית   ז)
הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד מיטב דש גמל וחמש חברות מנהלות נוספות 
(להלן, ביחד עם מיטב דש גמל - הנתבעות) על ידי עמיתים בקרנות הפנסיה 

שבניהול הנתבעות. 
עניינה של התביעה הוא גביית דמי ביטוח שארים מעמיתים שאין להם שארים. 
חברי הקבוצה אותה מבקשים התובעים הייצוגיים לייצג הינם כל מי שאין לו 
שארים, אשר צורף או הצטרף לקרן פנסיה המנוהלת בידי מי מהנתבעות ואשר 
הקרן גבתה מהם דמי ביטוח בגין ביטוח שארים למרות שאין לו שאירים. 
התובעים ציינו בתביעה כי אין ביכולתם להעריך את שיעור הנזק הכולל שנגרם 
לחברי הקבוצה. ביום 24 באוקטובר, 2018 הגישה מיטב דש גמל את תגובתה 

לבקשת האישור.   
ביום 23 בדצמבר, 2018, הגישו המבקשים את תשובתם לתגובת המשיבות. 
במהלך השנה התקיימו הליכים מקדמיים שונים וקבוע דיון מקדמי ליום 13 

ביוני, 2019.   
להערכת עורכי הדין המטפלים בבקשה, יותר סביר (היינו, הסתברות עולה על 

50%), כי טענות החברה תתקבלנה ובקשת האישור תידחה.  
  

 ביום 23 ביולי, 2018, הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, תובענה ובקשה 3.
לאשרה כייצוגית (להלן יחדיו  - התביעה). התביעה הוגשה כנגד החברה וחברות בנות 
נוספות בקשר לתשלום זכויות סוציאליות והטבות אחרות בגין סכומי עמלות. ביום 30 
בינואר, 2019, הוגשה בהסכמה בקשת הסתלקות על רקע הסדרה קיבוצית קיימת של 
זכויות עובדי החברה באמצעות הארגון היציג שלה. ביום 10 בפברואר, 2019, ניתן פסק 

דין המאשר את ההסתלקות. 
  

ערבויות ושעבודים  ג.   
  

 דש שעבדה לטובת הבנק מניות של תכלית המוחזקות על ידה, לרבות ההכנסות מהן 1.
ופירותיהן, את זכויותיה בחשבון בבנק, לרבות הכספים והנכסים המופקדים בו וכן את 

זכויותיה לקבל כספים מתכלית כדמי ניהול ועל חשבון הלוואות בעלים. 
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 במסגרת הסכמי שכירות העמידו החברה והחברות המאוחדות ערבויות צמודות למדד 2.

כבטוחה לבעלי הנכסים לקיום התחייבויותיהן בהתאם להסכמי השכירות. נכון למועד 
הדוח הסתכמו ערבויות כאמור לסך של כ - 0.4 מיליוני ש"ח. 

  
 לצורך הבטחת פירעון התמורה המותנית לבעלי המניות הקודמים של יקב שעבדה 3.

החברה בשעבוד ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, את מלוא הון המניות המונפק 
והנפרע של יקב, עד ליום 31 ביולי, 2019. 

 
 חברה מאוחדת, מיטב דש טרייד, מנהלת את פעילותה בשוק המעו"ף וסולקת את 4.

ניירות הערך בהם היא סוחרת באמצעות הסכם עם בנק שהוא חבר במסלקת המעו"ף 
בע"מ (להלן  - מסלקת המעו"ף). מיטב דש טרייד מחויבת לפעול על פי כל הוראות 
הבורסה ומסלקת המעו"ף הנוגעות לפעילות במעו"ף כאילו היתה חברת מסלקה 

בעצמה.  
בהתאם להוראות מסלקת המעו"ף, יצירת זכויות עתידיות עבור חבר בורסה או עבור 
לקוחות מחייבת את חבר המסלקה לבצע את ההתחייבות בשל אותן זכויות עתידיות. 
להבטחת התחייבויות אלה עשויה מיטב דש טרייד להידרש להעמיד לחבר המלווה 

בטוחות בהיקף הכספי הנדרש מפעם לפעם.  
  

ליום 31 בדצמבר, 2018 העמידה מיטב דש טרייד בטוחות בגין התחייבות זו בסך של   
כ-16.3 מיליוני ש"ח.  

  
 לצורך פעילות בניירות ערך ובמט"ח אשר חברה מאוחדת מבצעת בתאגידים בנקאיים, 5.

שעבדה החברה המאוחדת כבטחון לאשראי שניתן לה את הכספים, הפיקדונות וניירות 
הערך אשר יהיו בחשבונותיה שיוחדו לפעילות בתאגידים הבנקאיים.   

  
 שעבודים וערבות בגין תעודות הסל   6.
   

עד להפיכת תעודות הסל לקרנות סל העניקו חברות תכלית שעבודים על נכסי תעודות 
הסל לטובת הנאמנים, כחלק מפעילותן השוטפת. עם כניסת תיקון 28 לתוקף רשאי 

נאמן לקרנות הסל לשעבד חלק מנכסי הקרן לטובת פעילות מול תאגידים בנקאיים.  
במסגרת המעבר לקרנות סל העמידה החברה ערבות בסך 45 מיליוני ש"ח להבטחת 
ערבויות בנקאיות שהעניק הבנק לנאמנים בגין "דמי ניהול משתנים" (כהגדרתם 
בתקנות קרנות מחקות). בנוסף החברה העמידה ערבויות בסך כולל של כ- 17.5 מיליוני 

ש"ח לתאגידים בנקאיים כדרישת בטחונות לצורך פעילות עושה השוק.  
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 מיטב דש טרייד הפקידה לטובת מסלקת הבורסה פיקדון בנקאי בסך של כ -30.7 מיליוני 7.
ש"ח הנכלל במסגרת ההשקעות לזמן קצר. הפיקדון משועבד לטובת מסלקת הבורסה 
בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה. בחודש אוקטובר 2017, קבעה המסלקה כי חלקה של 
מיטב דש טרייד בקרן הסיכונים של הבורסה ליום הדוחות הכספיים לא יפחת מ-19.9 

מיליוני ש"ח. מיטב דש טרייד עומדת בקביעה זו. 
  
 השקעות של עמיתי קופות גמל והתחייבויות לעמיתי קופות גמל  8.

  
מיטב דש גמל התחייבה לעמיתים להשלמת התשואה כפי שנקבעה בתקנון קופת 
"מיטב דש בטחון" במסלולים המבטיחים תשואה (4.5% ו-5.5% תשואה ריאלית).     

בהתאם להסכם עם משרד האוצר, הופקדו על ידי הקופה מבטיחת התשואה פיקדונות 
הצמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית שנתית בשיעור של 4.95% ו -5.95% 
בהתאמה. כמו כן, סוכם כי סכומי הפיקדונות באוצר לא יעלו בכל עת על 85% מיתרת 
נכסי קופה מבטיחת תשואה ו/או מיתרת התחייבויות הקופה כנמוך שבהם, בגין 
העמיתים להם מובטחת תשואה. במידה וסכום הפיקדונות כאמור יעלה על התקרה 
המותרת כאמור יהא על הקופה להשיב לאוצר את התשואה העודפת, כפי שהוגדרה 

בהסכם.  
בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן - בנק מזרחי) העמיד ערבות להתחייבויות מיטב דש 
גמל כאמור לעיל וכן לכך שחלק מהעמיתים בקופות גמל מסוימות זכאים (בהתקיים 
התנאים שנקבעו) לסכום שלא יפחת מסכום התקבולים הנומינליים. הערבות תעמוד 
בתוקפה עד לחלוף שנתיים ממועד חתימתה (יוני 2017) ותתחדש, באופן אוטומטי, בכל 
תום תקופה, לתקופה נוספת בת 24 חודשים, אלא אם הבנק יודיע שישה חודשים מראש 
ובכתב למיטב דש גמל על אי רצונו בחידוש הערבות .הערבות תהא מוגבלת עד לסכום 
של 30 מיליוני ש"ח. במידה ובנק מזרחי יידרש לשלם סכום כלשהו מכוח הערבות, תהא 

לו זכות חזרה למיטב דש גמל ולחברה.  
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 בחודש יוני 2007 השלימה מיטב דש גמל את רכישת כל פעילות קופת תגמולים, 9.
פעילות ההשקעה שלה, מכלול הזכויות וההתחייבויות של גד גמולים  - חברה לניהול 
קופות גמל בע"מ (להלן - גד גמולים) לגבי ניהול הקופה ונכסיה, הזכות לקבלת דמי 
ניהול בעבור ניהול הקופה, וכן להעברת כל נתוני עמיתי הקופה אשר היו כלולים 

במאגר המידע של גד גמולים, מוניטין הקופה והשם המסחרי של הקופה.  
  

קיימת ערבות של בנק מזרחי כלפי עמיתים בקופה שהצטרפו לקופה עד ליום 28 ביוני, 
2007, לכך שאם יגיעו לעמית או לבאים מכוחו הסכומים העומדים לרשותם בקופה, 
ישולמו להם לפחות כל התקבולים בחשבון למעט ניכויים כמפורט בתקנון הקופה. 
הערבות לא חלה על הפקדות החל מיום 1 במאי, 2009. הערבות תעמוד בתוקפה עד 
לחלוף שנתיים ממועד חתימתה (יוני 2017) ותתחדש, באופן אוטומטי, בכל תום תקופה, 
לתקופה נוספת בת 24 חודשים, אלא אם הבנק יודיע שישה חודשים מראש ובכתב 
למיטב דש גמל על אי רצונו בחידוש הערבות .הערבות תהא מוגבלת עד לסכום של 30 
מיליוני ש"ח. במידה ובנק מזרחי יידרש לשלם סכום כלשהו מכוח הערבות, תהא לו 

זכות חזרה למיטב דש גמל ולחברה.  
  

 במהלך השנים 2015-2016 העניקה החברה מספר ערבויות למספר משקיעים, אגב 10.
השקעתם בפלטפורמת ההלוואות של מיטב דש הלוואות .סכום הערבות הכולל שהועמד 

על ידי החברה הינו סך של כ-3 מיליוני ש"ח. 

 
 באור 24: -  הון  

 הרכב הון המניות א. 
  

  
31 בדצמבר   
2017  20182018 ו- 2017 
מונפק ונפרע רשום  

 
מספר 

מספר המניות המניות 
100,000,00068,155,93567,995,904 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א 

 

  

  המניות בהון התנועהב.  
  

ההון המונפק והנפרע:  
  

מספר מניות      
      

 67,995,904   יתרה ליום 1 בינואר, 2018 
  160,031   מימוש אופציות לעובדים למניות 

יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018 
 

  68,155,935  
  

(1) כולל 2,985,159 מניות רדומות, אשר מוחזקות על ידי החברה. ראה סעיף ג' להלן.  
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  אוצר מניות -  מאוחדות חברות ידי על המוחזקות החברה מניותג.  
  

החזקות החברות המאוחדות במניות החברה הינן כדלקמן:  
  

31 בדצמבר     
   2018    2017

     
3,028,637   -   מספר המניות המוחזקות  

     
 4.45%    - שיעור המניות המוחזקות מההון המונפק  

     
מיליוני ש"ח    
     

עלות (בניכוי דיבידנדים) 
 

 -     52
  

הירידה במספר המניות המוחזקות נובעת ממכירת מניות החברה בתעודות הסל שנוהלו על 
ידי חברה מאוחדת.  

  
ביום 20 בדצמבר 2018, העבירו דש איפקס טכנלוגיות בע"מ ומ.ד אוצר בע"מ, חברות בנות 
בבעלות מלאה של החברה (להלן- החברות הבנות), לחברה את כל החזקותיהן במניות החברה 
באמצעות חלוקתן כדיבידנד בעין וזאת לאחר קבלת אישור רשות המסים ואישור בית 
המשפט המחוזי בתל-אביב יפו. מניות אלו מוחזקות ע"י החברה כמניות רדומות אשר אינן 
מקנות זכויות בהון ובהצבעה. החל מיום זה כמות המניות המונפקות המקנות זכויות בהון 
זהה לכמות המניות המונפקות המקנות זכויות הצבעה וההון הרשום למסחר הופחת בהתאם.  

  

  בחברה ההון ניהולד.  
  

 ההון העצמי של החברה משמש לפיתוח עסקי החברה ולשמירה על יציבותה.  1.
  

 חברות הקבוצה פועלות מכוח חוקים ותקנות המסדירים את אופן פעילותן. מכוח 2.
החוקים והתקנות מחויבות חלק מחברות הקבוצה בעמידה בדרישות הון עצמי מזערי. 
ליום 31 בדצמבר, 2018 עומדות כל חברות הקבוצה בדרישות ההון העצמי והנזילות 

הנדרש מהן.  
  

  דיבידנד מדיניותה.  
  

בדבר אימו  מדיניות דיבידנד על ידי החברה, ראה באור 1ג'.   
  

בדבר דרישה לעמידת החברה באמות מידה פיננסיות, ראה באור 20ד'.  ו.  
  

חלוקת דיבידנד  ז.  
  

בשנת 2018 הוכרזו ושולמו דיבידנדים מצטברים בסך של 65 אג' למניה המסתכמים לסך נטו 
של כ-43 מיליוני ש"ח (בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות אשר החזיקו במניות החברה).  

בדבר דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך הדיווח, ראה גם באור 34ב'.  
  

בשנת 2017 הוכרזו ושולמו דיבידנדים מצטברים בסך של 74 אג' למניה המסתכמים לסך נטו 
של כ-48 מיליוני ש"ח (בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות אשר החזיקו במניות החברה).  

  
בשנת 2016 הוכרזו ושולמו דיבידנדים מצטברים בסך של 70 אג' למניה המסתכמים לסך נטו 

של כ-44 מיליוני ש"ח (בניכוי דיבידנד לחברות מאוחדות אשר החזיקו במניות החברה).   
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קרנות הון אחרות ח.  
  

 

 
אופציות
מכר 
לבעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
שליטה

 
עסקאות
גידור 

עסקאות
עם 
בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
סך הכלאחרשליטה

מיליוני ש"ח  
(21)    - (12)(4) (5) יתרה ליום 1 בינואר, 2016 

מימוש אופציות מכר לבעלי זכויות 
 4   -  4   -   - שאינן מקנות שליטה 

הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 
(1) (1)    -   -    - למכירה 

הפסד אקטוארי בגין תוכניות להטבה 
(1) (1)   -     -   - מוגדרת 

רווח בגין עסקאות גידור תזרימי 
 1   -   -  1   - מזומנים 

(18) (2) (8)  (3)(5) יתרה ליום 31 בדצמבר, 2016 
מימוש אופציות מכר לבעלי זכויות 

(3)   - (8)   -  5 שאינן מקנות שליטה 
הנפקות הון לבעלי זכויות שאינן 

 63   -  63   -   - מקנות שליטה 
הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים 

(1)  (1)  -   -   - למכירה 
רווח אקטוארי בגין תוכניות להטבה 

 1  1   -   -   - מוגדרת 
רכישות של זכויות שאינן מקנות 

(6)   - (6)   -   - שליטה 
 36 (2)  41 (3)   - יתרה ליום 31 בדצמבר, 2017 

רווח בגין עסקאות גידור תזרימי 
  2   -  -  2   - מזומנים 

רכישות של זכויות שאינן מקנות 
(4)   - (4)   -   - שליטה 

יתרה ליום 31 בדצמבר, 2018 
 

 -   (1)  37 (2) 34 
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באור 25: - יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  
  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א. 
  

  2018 ,בדצמבר 31 ליום

 
 

 

חברות 
כלולות 

בעל עניין 
וצדדים 

קשורים  
מיליוני ש"ח  

    
(3)   -   זכאים ויתרות זכות 

    
 

  
  2017 ,בדצמבר 31 ליום

 
 

חברות 
כלולות 

בעל עניין 
וצדדים 

קשורים  
מיליוני ש"ח   
    

  -  4  חייבים ויתרות חובה *) 
(3)   -  זכאים ויתרות זכות 

  
  יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה 

  
(*    4  -  
    

 

  

 עניין לבעלי הטבותב.  
  
לשנה שהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   
  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

8 7 8 שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה 

    
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

1 1 1    או מטעמה 

    
  מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות 

    
4 4 4 בעלי העניין המועסקים בחברה או מטעמה  

7 7 7 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 
    
  11 11 11
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  )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - :25 באור

 
הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים ג.  

  
 
 

לשנה שהסתיימה ביום 
31 בדצמבר 

  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

8  8 8הטבות לזמן קצר 
 1  -  - תשלום מבוסס מניות 

 
 8 8 9 

 
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה 

 

4 4 4 
  

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ד.  
  

לשנה שהסתיימה ביום  
31 בדצמבר   

  20182017  2016
מיליוני ש"ח  
    
    

שכר עבודה ונלוות 
 

 10 10 11
  

תנאי העסקאות עם צדדים קשורים  ה.  
  

עסקאות עם צדדים קשורים מבוצעות במחירי שוק, וכוללות, בין היתר, שירותי ברוקראז' 
ניהול תיקים, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות המנוהלות עבור צדדים קשורים 

במחירי שוק ולא נכללו לעיל.  
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  )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - :25 באור
  

 מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות  ו. 
 

ביום 30.3.2014 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישורה והמלצתה של ועדת הביקורת, לאמ  
קווים מנחים וכללים לסיווגן של עסקאות בעלי שליטה כעסקאות זניחות. כללים אלו ישמשו 
גם לצורך בחינת היקף הגילוי לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש באישורה 
עניין אישי כקבוע בתקנה 22 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל -1970, 
בתקנה 41(א)6 לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), תש"ע -2010 ובתקנה 54 לתקנות 
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף -  מבנה וצורה), תשכ"ט-1969. במסגרת זו, 
דירקטוריון החברה קבע, כי עסקת בעל שליטה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל 

התנאים הבאים:   
  

 העסקה אינה חריגה (כמשמעות מונח זה בחוק החברות); וגם  1.

 העסקה אינהרנטית לפעילות החברה, הינה ממין העסקות אשר החברה מתקשרת בהן 2.
במהלך העסקים הרגיל שלה, וההתקשרות בה אינה יוצאת דופן או מחייבת קבלת 
החלטה ניהולית חריגה; וגם ממכלול נסיבות העניין לא נראה שיש לעסקה חשיבות 

מבחינת השפעתה על החברה או בשל כך שנדרש לדווח עליה לציבור באופן מיידי. 
 ביחס לעסקאות למתן שירותים מהקבוצה לבעל שליטה או שלמי מבעלי השליטה עניין 3.

אישי בה  -   
 עסקאות בתחום החיסכון ארוך הטווח - אם הן נעשות תחת אותם כללי הטבות 3.1

שניתנים לעובדי הקבוצה.   
 עסקאות שאינן בתחום החיסכון לטווח ארוך - אם היחס בין היקף ההכנסה 3.2

השנתי החזוי לקבוצה מהענקת שירות זה לסך ההכנסות של הקבוצה במאוחד 
בשנה הקלנדרית האחרונה אינו עולה על חצי אחוז (0.5%), ובלבד שהיחס בין 
היקף ההכנסה השנתי החזוי לקבוצה מהענקת שירות זה לסך ההכנסות של 
הקבוצה משירות זה בשנה הקלנדרית האחרונה אינו עולה על עשרה אחוז 
(10%); וגם המחיר (לרבות עמלה, דמי ניהול וכד') לבעל השליטה לא יפחת 
מהמחיר הממוצע ללקוח בעל היקף פעילות דומה בקשר עם אותו שירות ביותר 

מאחוז אחד  (1%). 
 ביחס לעסקה לקבלת שירותים/מוצרים בידי החברה מבעלי שליטה או שלמי מבעלי 4.

השליטה עניין אישי בה  
 אם עלות השירות/המוצר (השנתית) לקבוצה אינה עולה על חמישה מיליוני ש"ח 4.1

(כשסכום זה מותאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד 
שפורסם בגין חודש ינואר 2014); וגם  

   היחס בין היקף ההוצאה השנתי החזוי לקבוצה בגין העסקה לסך כל ההוצאות 4.2
של הקבוצה בשנה הקלנדרית האחרונה אינו עולה על חצי אחוז (0.5%).  

 ביחס לעסקאות השקעה במעורבות הקבוצה ובעלי השליטה   5.
 אם היחס בין היקף ההשקעה מצד החברה ביחס לשווי כלל ההשקעות לזמן 5.1

ארוך של החברה במאוחד במועד קבלת ההחלטה אודות ההשקעה אינו עולה על 
חצי אחוז (0.5%); וגם  

 אם היחס בין היקף ההשקעה מצד החברה לבין ההון העצמי המאוחד של 5.2
החברה לפי הדוח הכספי האחרון אינו עולה על אחוז אחד (1%).  

 מובהר כי בכפוף לכך שהעסקה אינה עסקה חריגה השקעות בחברות ציבוריות 5.3
אשר בעל השליטה מחזיק מתחת ל-5% מהון המניות של אותן החברות יסווגו 

כעסקאות זניחות.  
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  )המשך( קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - :25 באור
  

  (המשך) זניחות עסקאות בעניין החברה מדיניות  .ו
  

יובהר כי, עסקאות אשר לבעלי השליטה בחברה יש בהן זיקה עודפת, לא ייחשבו כעסקאות   
אשר יוצרות לבעלי השליטה כאמור זיקה עודפת מהותית, ובהתאם לא ייחשבו כעסקאות 
אשר לבעל שליטה כלשהו בחברה יש בהן "ענין אישי" אם סכומן הכולל של כל העסקאות 
כאמור מאותו סוג, אשר ביחס אליהן יש לבעל השליטה זיקה עודפת,  במונחים שנתיים, אינה 

עולה על 200,000 ש"ח, ביחס לכל בעל שליטה.  
  

במקרים בהם אמות המידה המפורטות לעיל, אינן רלוונטיות לבחינת זניחותה של עסקה,   
תיחשב העסקה כזניחה בהתאם לאמת מידה רלוונטית אחרת שתקבע על ידי ועדת הביקורת, 
ובלבד שהיקף העסקה, בהתאם לאמת המידה הרלוונטית לעסקה תהא בשיעור שאינו עולה 
על 1% מאמת המידה הרלוונטית שתיקבע וכן היקף העסקה לא יעלה על סך של חמישה 
מיליוני ש"ח (כשסכום זה מותאם לשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד שפורסם 

בגין חודש ינואר 2014).   
זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות במסגרת אותה התקשרות תבחן באופן מצרפי.    

זניחות עסקה רב שנתית תיבחן מחדש מדי שנה, כל עוד העסקה בתוקף, על פי היקפה היחסי 
של העסקה באותה שנה מתוך ההיקף הכולל של העסקה הרלוונטית.   

בנוסף לאמור לעיל, קבעה ועדת הביקורת של החברה כי יראו בעסקאות העומדות בתנאים   
הקבועים בסעיפים 2-5 לעיל כעסקאות שאינן חריגות. ועדת הביקורת תבחן מראש, אחת 
לשנה, כי עסקה העומדת בסעיפים 2-5 לעיל הינה עסקה שאינה חריגה, ובמידת הצורך 

יעודכנו הפרמטרים הרלוונטיים. מדיניות זו נבחנת אחת לשנה על ידי ועדת הביקורת.  
  

באור 26: - הכנסות מדמי ניהול, עמלות ואחרות  
 

לשנה שהסתיימה ביום   
31 בדצמבר    

   2018 2017 2016
מיליוני ש"ח   
     

ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה     320  338  280 
תעודות סל, קרנות סל ופיקדון נטו  1)    113  113  124 

ניהול קרנות נאמנות    197  192  181 
ניהול תיקי ניירות ערך     26  26  30 

חבר בורסה וברוקראז' מוסדי    105  77  69 
הכנסות מעמלות ביטוח     52  58  45 
יעו , דמי ניהול ואחרות     16  14  20 

     
   829  818  749 

  
 להלן הרכב הכנסות מתעודות סל, קרנות סל ופיקדון, נטו:  

 

(1
לשנה שהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   
  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

 42  21  13 רווח מניירות ערך ומימון, נטו 
 7  5  4 הכנסות מהשאלות, נטו 
 75  87  96 הכנסות מדמי ניהול, נטו 

    
  113  113  124 
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באור 27: -   הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות והוצאות מימון בגין אשראי חו  בנקאי 
  
  

לשנה שהסתיימה ביום   
31 בדצמבר   

  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

שכר עבודה ונלוות (1) (2)     286  280  255 
עמלות למשווקים    158  161  141 

שכר טרחה מקצועי    36  38  39 
פרסום    20  20  17 

 17  20  22 שכר דירה ואחזקה  
אגרות    14  12  12 

משרדיות ותקשורת    9  11  9 
 48  54  64 עמלות תפעול ומחשוב   

פחת והפחתות    31  24  17 
אחזקת רכב וחניה    15  15  14 

תשלום מבוסס מניות     2  2  3 
תרומות    2  2  2 

  -  1   1פיצוי לקוחות  
הוצאות מימון בגין אשראי חו  בנקאי   15   15  5 

אחרות    13  11  13 

     
  688  666  592 

 

(1)
  

 כולל מס שכר בגין שכר ונלוות בגין חברות מאוחדות שהן מוסדות כספיים לעניין חוק מע"מ.  
 לרבות דמי ניהול לחברות בבעלות מנהלים בקבוצה.  (2)

 
באור 28: - הכנסות (הוצאות) מימון  

  
 

לשנה שהסתיימה ביום 
31 בדצמבר   

   2018 2017 2016
מיליוני ש"ח   

הכנסות מימון     א. 
  -  1  1 ריבית והפרשי הצמדה ממס הכנסה  

 
הכנסות מימון בגין אופציות לבעלי זכויות שאינן 

 1   -   - מקנות שליטה 
 1  1   - אחרים  
   1  2  2 

הוצאות מימון     ב. 
הוצאות מימון בגין התחייבויות לזמן ארוך    3  4  5 

הוצאות מימון בגין אגרות חוב     29  23  21 

 
החלק שאינו אפקטיבי של השינוי בשווי הוגן של 

  2 1  1 גידור תזרימי מזומנים 
 5  4  4 אחרים  
   37  32  33 
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באור 29: - הוצאות אחרות, נטו  
  

לשנה שהסתיימה ביום   
31 בדצמבר    

   2018 2017 2016
מיליוני ש"ח   
     

הפחתת נכסים בלתי מוחשיים    35  34  26 
ירידת ערך מוניטין בחברה מאוחדת    -   3  20 

(14)   -   - רווח הון מעלייה לשליטה בחברות מוחזקות  
  -   -  1 הפסד הון ממימוש השקעה בחברה מוחזקת  

רווח הון ממימוש השקעה בחברה כלולה    -   (1) (6)
הפסד משינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות    -   2  -  

 
רווח משינוי זכויות במניות הבורסה לניירות ערך 

בתל אביב 
 -   (22) -  

 
רווח ממכירת מניות הבורסה לניירות ערך בתל 

אביב  
  (5)  -    -  

(2)  1  2 אחרות, נטו  
     
   33  17  24 

 

באור 30: - מסים על הכנסה 
 

  
 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה א. 

  
 שיעור מס חברות 1)
  

שיעור מס החברות בישראל הינו כדלקמן: שנת 2016  - 25%, בשנת 2017 - 24% ובשנת 
2018  - 23%. חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות שחל 

בשנת המכירה.  
  

ביום 22 בדצמבר 2016 אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו - 2018) התשע"ז-2016, אשר קבע, 
בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 25% ל- 23% בשתי פעימות. 
הפעימה הראשונה לשיעור של 24%, החל מינואר 2017 והפעימה השנייה לשיעור של 

23% החל מינואר 2018 ואילך.  
  

 מס רווח  2)
  

חלק מחברות הקבוצה הינן מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף. בהתאם לכך 
חל עליהן בנוסף למס חברות (23%) מס רווח.  

 
ביום 12 באוקטובר, 2015, אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על 
מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ו -2015 הקובע כי שיעור מס הרווח המוטל 

על מוסדות כספיים יירד מ-18% ל -17%, וזאת החל מיום 1 באוקטובר, 2015.  
כתוצאה מהשינוי האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים ירד 
משיעור של 37.71% לשיעור של 37.58% בשנת 2015, ולשיעור של 35.9% משנת מס 
2016 ואילך (לאחר הפחתת שיעור מס החברות לשיעור של 25% החל משנת מס 2016).   
שיעור מס הרווח לשנים 2017 ו - 2018 הינו 17% ושיעור המס הסטטוטורי שיחול על 

מוסדות כספיים הינו 35.04% ו-34.19%, בהתאמה. 
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  (המשך) הכנסה על מסים - :30 באור
  

 מסים נדחים   ב. 
  

 
הפסדים 
מועברים  

נכסים 
בלתי 

מוחשיים
הטבות 
לעובדים  

הוצאות
הנפקה 
נדחות אחר  סה"כ     

מיליוני ש"ח   

נכסי (התחייבויות) מסים   
     נדחים, נטו 

          

          

            
יתרה ליום 1 בינואר 2016    19  (55) 4   8   (1)  (25)  

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד   -   -   -    (1)   5   4  
חברה שאוחדה לראשונה    -   (9) -    -     1 (8)  

יתרה ליום 31 בדצמבר 2016    19 (64)  4   7   5  (29)  

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד   (5) (3) -    (1)   (2)  (11)  
צירוף עסקים   9  -   -    -    -    9  

יתרה ליום 31 בדצמבר 2017    23 (67)  4   6   3  (31)  

שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד   3  (1) -   1  3  6  
כולל אחר שינויים אשר נזקפו לרווח   -   -   -   -   (1)(1)  

יתרה ליום 31 בדצמבר 2018   
 

 26 (68)  4   7   5  (26)  
  

  
המסים הנדחים מוצגים בדוח על המצב הכספי כדלקמן:  

  
31 בדצמבר    
    2018 2017
מיליוני ש"ח    
     

 10    20 נכסים לא שוטפים 
(46) התחייבויות לא שוטפות     (41)

     
   (26)   (31)

 

  
יתרות המסים הנדחים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.  

  
מסים על הכנסה הכלולים בדוחות על הרווח או הפסד ג.  

 
לשנה שהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   
  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

 33  34  49 מסים שוטפים 
(4)  11 (6) מסים נדחים 

(1) (1)   - מסים בגין שנים קודמות 
 17  19  13 מע"מ בגין דמי ניהול בין חברתיים 

התאמת יתרות המסים הנדחים בעקבות שינוי בשיעור 
  -  1   - המס  

    
  56  64  45 
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  (המשך) הכנסה על מסים - :30 באור
  
שומות מס  ד.  

  

לחברה ולחלק מחברות הקבוצה שומות מס סופיות והנחשבות כסופיות עד וכולל שנות המס      
2012-2014. לחברה ולחלק מהחברות המאוחדות הוצאו שומות לפי מיטב שפיטה לשנות המס 
2013-2015 לפיהן הן נדרשות לשלם סכומי מס נוספים מעבר לחבות המס שחושבה על ידי 
החברות. החברות חולקות על טענות שלטונות מס הכנסה המהוות בסיס לדרישות האמורות 
ובהתאם לכך הגישו השגות ולא הפרישו בדוחות הכספיים את סכום המסים בגין דרישות 

אלו. סך הדרישות הסתכם לכ- 35 מיליוני ש"ח (בש"ח נומינלי לשנות המס הרלבנטיות).  
      

בנוסף, ביום 3 בדצמבר, 2018, נמסרו לחברה צווי שומות ניכויים לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס   
הכנסה לשנות המס 2011-2012. על פי הצווים, גורס פקיד השומה כי היה על החברה לנכות 
מס במקור מתשלומים ששולמו לשלוש חברות שירותים, על פי תקנות מס הכנסה ומס 
מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג -1993. סך הדרישה 
(בש"ח נומינלי לשנות המס הרלבנטיות) מסתכמת לכ - 1.4 מיליוני ש"ח. החברה חולקת על 
קביעת הסכומים, על חבות המס, כמו גם על נימוקי הצווים והגישה, באמצעות יועציה 
המשפטיים, הודעת ערעור בגין הצווים, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. בעקבות הערעור, 
הוגשה לבית המשפט, מטעם פקיד השומה, הודעה המפרשת את נימוקי השומה, אשר נמסרה 
לחברה ביום 31 בינואר, 2019. ביום 12 במרס, 2019, הגישה החברה לבית המשפט את ההודעה 
המפרשת את נימוקי הערעור. לדעת החברה ויועציה המשפטיים לחברה טענות הגנה טובות 
וסביר (more likely than not) כי טענות החברה תתקבלנה. יחד עם זאת, לא ניתן להעריך כיצד 

יפסוק בית המשפט. החברה לא הפרישה בספריה את סכום המסים בגין דרישה זו.  
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  (המשך) הכנסה על מסים - :30 ורבא
  

 מס תיאורטי  ה. 
  

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים 
וההפסדים בדוח על הרווח הכולל היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין 

סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח על הרווח הכולל:  
לשנה שהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   
  2018 2017 2016
מיליוני ש"ח  
    

רווח לפני מסים על ההכנסה (לא כולל את חלק החברה 
  127 165 130  ברווחי (בהפסדי) חברות ושותפויות כלולות, נטו) 

    
 25% 24% 23% *) שיעור המס הסטטוטורי 

    
 32  40  30 מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 

 1  1  2 הפרשים תמידיים בהכרה בהכנסות ובהוצאות, נטו 
 1  1   - תשלום מבוסס מניות 

(6) (1) (1) הכנסות פטורות 
ניצול הפרשי עיתוי, הפסדים מועברים והפרשים זמניים 
  - (1)   - משנים קודמות שלא נזקפו בגינם בעבר מסים נדחים 
 7  8  1 הפסדים והפרשי עיתוי שלא נוצרו בגינם מסים נדחים 

(7) (2)   - הפסדים משנה קודמת שנוצרו בגינם מסים נדחים  
(1) (1)   - מסים נדחים ושוטפים בגין שנים קודמות  

הפרשים בגין שיעור מס שונה החל על חברות הקבוצה 
 22  22  20 (מוסד כספי)  

(3)  1   - עדכון בגין שינוי בשיעורי המס, נטו 
(1) (4)  4 אחר 

 45  64  56 מסים על הכנסה 
 

  

שיעור המס החל על החברה וחברות מאוחדות בקבוצה שאינן מוסדות כספיים.  *)  
  
  

ו.  הפסדים מועברים לצורכי מס  
  

על סמך הערכת החברה, לחברה ולחברות מאוחדות הפסדים עסקיים לצורכי מס, הפסדים 
הוניים והפסדים ריאליים מניירות ערך סחירים המועברים לשנים הבאות המסתכמים לסך של 
כ-419 מיליוני ש"ח (31 בדצמבר, 2017 - כ-394 מיליוני ש"ח). החברה והחברות המאוחדות לא 
יצרו מסים נדחים ליום 31 בדצמבר, 2018 בגין כ -303 מיליוני ש"ח מתוך ההפסדים המועברים 

כאמור לעיל (31 בדצמבר, 2017 -  כ-288 מיליוני ש"ח).   
על חלק מההפסדים חלות מגבלות לאחר שינוי מבנה שאירע בחברה בפטור ממס.     
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באור 31: - מגזרי פעילות 
  

כללי  א.  
  

 הקבוצה פועלת בחמישה מגזרי פעילות עסקית בני דיווח:  1.
  

מגזר ניהול חיסכון 
לזמן ארוך ובינוני

פעילות המגזר הינה שיווק וניהול קופות תגמולים ופיצויים, -
קרנות השתלמות, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות פנסיה

וקופות למטרה אחרת.  
  

 

מגזר ניהול החיסכון 
השוטף 

פעילות המגזר הינה שיווק וניהול תיקי השקעה בניירות ערך -
עבור לקוחות פרטיים ולקוחות מוסדיים וניהול קרנות נאמנות.

   

מגזר קרנות סל 
ותעודות סל 

ופיקדון 

-
פעילות המגזר הינה ניהול קרנות סל, תעודות סל, תעודות

התחייבות ותעודות פיקדון. 
   

מגזר חבר בורסה 
 וברוקראז' מוסדי

פעילות המגזר הינה מתן שירותי חבר בורסה וברוקראז' מוסדי, -
הכוללים בין היתר, שירותי משמרות בניירות ערך וביצוע

עסקאות בניירות ערך למגוון רחב של לקוחות.  
פעילות המגזר הינה מתן אשראי לתאגידים קטנים ובינוניים.  אשראי חו  בנקאי   -

 
הפעילויות הנוספות בקבוצה שנכללות במגזר האחרים הן בעיקר פעילויות סוכנויות 
הביטוח (למעט סוכנות ביטוח הנמצאת בבעלות מלאה של החברה שנכללה במגזר 
ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה), הפצת קרנות זרות ומכללה ללימודי שוק הון (עד 

למכירתה, במהלך שנת 2018).  
  

 ההנהלה עוקבת אחר תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות שלה בנפרד לצורכי 2.
קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים.   

ביצועי המגזרים מוערכים בהתבסס על רווח או הפסד תפעולי שבמקרים מסויימים 
נמדד באופן שונה מרווח או הפסד תפעולי בדוחות הכספיים המאוחדים.   

 
הוצאות המימון, הכנסות המימון והמסים על ההכנסה מנוהלים על בסיס קבוצתי 
ואינם מיוחסים למגזרי פעילות. הוצאות אחרות, הכוללות בעיקר הפחתת נכסים בלתי 
מוחשיים אינן מיוחסות למגזרי פעילות מכיוון שאינן משמשות את מקבל ההחלטות 
התפעוליות הראשי לקבלת החלטות תפעוליות. כמו כן, הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

כוללות בעיקר הוצאות מטה.  
  

 הקבוצה מטפלת בהכנסות בין מגזרים כאילו שההכנסות התהוו מצדדים שלישיים, 3.
ומשכך מכירה בהן לפי מחירי שוק שוטפים.  

  
 במסגרת התחייבויות בגין תעודות הסל בדוחות הכספיים המאוחדים כלולה מניית 4.

החברה במספר מדדים אחריהם עוקבות תעודות הסל. כנגד אותן התחייבויות מחזיקות 
החברות הייעודיות של תעודות הסל, כחלק מהנכסים המגבים להתחייבויותיהן, 
במניות החברה. בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, מניות אלה מוצגות כמניות 
אוצר ולפיכך, הרווחים או ההפסדים משערוך וממימוש מניות אלו מנוטרלים בדוחות 
הרווח וההפסד. מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לא מנטרל לצורך קבלת החלטות 

את הרווחים וההפסדים שנובעים מההתחייבויות הנובעות ממניות החברה. 
  

כתוצאה מהאמור לעיל, הכנסות החברה במאוחד בדוח על הרווח הכולל שונות מסה"כ 
ההכנסות במאוחד של המגזרים.   
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  )המשך( פעילות מגזרי  - :31 באור
  

 דיווח בדבר מגזרי פעילות   ב.
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 

וארוך 

ניהול 
חיסכון 
שוטף 

קרנות סל,
תעודות 
סל 

ופיקדון 

חבר 
בורסה 

וברוקראז' 
מוסדי 

אשראי 
 סה"כ התאמותאחריםחו  בנקאי

מיליוני ש"ח  
      הכנסות

      
 890  -  68  61  105 113  223  320 הכנסות מחיצוניים 
 - (8)  5  -  -  -  3  - הכנסות בין מגזרים

      
 890 (8)  73  61 105 113   226 320 סה"כ הכנסות 

      
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 3  -  3  -  -  -  - -    המאזני, נטו 

      
 238  -  16  30 33  41  76  42 רווח מגזרי

      
(33)      הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 
(3)           נוסטרו, נטו 

(36)      הוצאות מימון, נטו 
     הוצאות אחרות, נטו 

 
 (33)

     
רווח לפני מסים על הכנסה

 

        133 
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  )המשך( פעילות מגזרי  - :31 באור
  
  )המשך( פעילות מגזרי בדבר דיווח  .ב

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017  

 

ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 

וארוך 

ניהול 
חיסכון 
שוטף 

תעודות 
סל 

ופיקדון 

חבר 
בורסה 

וברוקראז' 
מוסדי 

אשראי 
 סה"כ התאמותאחריםחו  בנקאי

מיליוני ש"ח  
      הכנסות

      
 873  -  72  56  77  112  218  338 הכנסות מחיצוניים 
 - (8)  6  -  -  -  2  - הכנסות בין מגזרים

     
(8)  78   56 77  112  220  338 סה"כ הכנסות 

 
 873 

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 5  -  5  -  -  -  - -    המאזני, נטו 

    
 21  46  80  48 רווח מגזרי

 
 26   27

 
 (2)

 
 246 

     
(35)      הוצאות שלא הוקצו למגזרים  

 1      רווח מהתחייבות הנובעת ממניות אוצר 
רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק  

 4           נוסטרו, נטו 
(30)      הוצאות מימון, נטו 
(16)      הוצאות אחרות, נטו 

      
על הכנסה  170      רווח לפני מסים

      
      מידע נוסף

      
 29,138  -  -  -  -   29,138 - - נכסי המגזר 

 2,362  -  -  -  -  -  - - נכסים שלא הוקצו 
      

סה"כ נכסים 
 

      31,500 
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  )המשך( פעילות מגזרי  - :31 באור
  

  )המשך( פעילות מגזרי בדבר דיווח  .ב
 

 

 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 
ניהול 
חיסכון 
לזמן 
בינוני 

וארוך 

ניהול 
חיסכון 
שוטף 

תעודות 
סל 

ופיקדון 

חבר 
בורסה 

וברוקראז' 
מוסדי 

אשראי 
 סה"כ התאמותאחריםחוץ בנקאי

מיליוני ש"ח 
 הכנסות

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 776  -  65  26 69  125  211 280 הכנסות מחיצוניים 
 - (7)  5  -  -  -  2  - הכנסות בין מגזרים

      
 776 (7)  70  26  69 125   213  280 סה"כ הכנסות 

      
חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 

 4  -  1  3  -  -  - -    המאזני, נטו 

      
 225 (4)  21  15   15 59  75   44רווח מגזרי

 
הוצאות שלא הוקצו למגזרים 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   (37)

(1)       הפסד מהתחייבות הנובעת ממניות אוצר
הפסד מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה בתיק 

(1)           נוסטרו, נטו 
(31)      הוצאות מימון, נטו 

(24)      הוצאות אחרות, נטו 
 2      חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

    
  רווח לפני מסים על הכנסה
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  (המשך) פעילות מגזרי    - :31 באור
  

ספקים עיקריים  ג.  
  

חברה מאוחדת משתמשת בתוכנת FMR כמערכת לשירותי מסחר וניהול חשבונות. לחברה 
המאוחדת ולחברי בורסה אחרים תלות בשירותי הספק הנ"ל.  

 
באור 32: - רווח למניה 

  
פרוט כמות המניות והרווח ששימשו בחישוב הרווח למניה  

  
 
 

 

 

 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
2018  2017 2016

כמות מניות 
 רווחמשוקללת

כמות מניות 
 רווחמשוקללת

כמות מניות 
 רווחמשוקללת

 אלפים
מיליוני 
 אלפיםש"ח 

מיליוני 
 אלפיםש"ח 

מיליוני 
ש"ח 

       

לצורך חישוב רווח  בסיסי 
  80 64,267   95  64,727 67   65,067למניה

           
לצורך חישוב רווח  מדולל 

  80  64,943  95  66,557 67   65,959למניה  

           
 

 
באור 33: - עסקאות תשלום מבוסס מניות החברה 

 
הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל ולמשנה למנכ"ל  א.  
  

 במסגרת ההקצאה מיום 20 במאי, 2014, כמפורט להלן, הקצתה החברה למר רביב 1.
732,000 כתבי אופציה לא סחירים נוספים הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 
732,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. בעקבות התקשרות 
החברה בהסכם למכירת השליטה בה ובהתאם לתנאי הסכם הקצאת האופציות עם מר 
רביב, 50% מהאופציות שטרם הבשילו, הובשלו מיידית עם חתימת ההסכם. ההוצאות 
שנרשמו בשנת 2018 בגין הענקת כתבי האופציות כאמור הסתכמו לסך של כ - 0.1 

מיליוני ש"ח (שנת 2017 ו- 2016 - סך של כ-0.2 וכ -0.9 מיליוני ש"ח, בהתאמה).  
  

 ביום 25 בפברואר, 2014 הוקצו למר טוב 338,213 כתבי אופציה לא סחירים הניתנים 2.
למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 338,213 מניות החברה כחלק מתנאי ההתקשרות 
עימו. מועד הערכת האופציות נקבע על פי מועד הקובע להקצאה ביום 1 בדצמבר, 

 .2013
  

במסגרת ההקצאה מיום 1 באוקטובר, 2014, הקצתה החברה למר טוב 87,500 כתבי 
אופציה לא סחירים נוספים הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 87,500 מניות 

רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.  
  

ההוצאות שנרשמו בשנת 2018 בגין הענקת כתבי האופציות כאמור הסתכמו לסך של 
כ- 0.1 מיליוני ש"ח (שנת 2017 ו - 2016  - סך של כ- 0.2 וכ-0.3 מיליוני ש"ח, בהתאמה). 
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  )המשך( החברה מניות מבוסס תשלום עסקאות  - :33 באור
  

תוכנית אופציות לנושאי משרה ולעובדים של החברה ב.  
  

במסגרת מדיניות התגמול של החברה שאושרה ביום 12 בספטמבר, 2013 על ידי האסיפה 
הכללית של החברה נקבע, כי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים, מעת לעת, להקצות 

לנושאי משרה בחברה (שאינם בעלי שליטה בה), בין היתר, כתבי אופציה.  
  

בימים 25 בדצמבר, 2013 ו-26 בינואר, 2014 אישר דירקטוריון החברה הקצאת כתבי אופציה, 
ללא תמורה, למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ולעובדים של החברה ושל חברות בשליטתה, 
בכמות כוללת של עד 5,932,000 כתבי אופציה (להלן - מסגרת ההקצאה), רשומים על שם, לא 
סחירים, הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 5,932,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. 

כל אחת של החברה בכפוף להתאמות.   
  

כמו כן, ביום 15 בנובמבר, 2017 אישר דירקטוריון החברה הקצאת 245,000 כתבי אופציה לא 
סחירים הניתנים למימוש, בהנחת מימוש מלא, לעד 245,000 מניות החברה, ל -7 דירקטורים. 

ההקצאה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה, והושלמה ביום 22 בינואר, 2018.  
  

להלן התנועה בגין כתבי האופציה שהונפקו והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש  
  

  מספר כתבי אופציה 
ממוצע משוקלל של מחיר 

המימוש (בש''ח) 

 2018  2017  2018  2017 

        
  12.01  11.85 5,572,097 3,884,259יתרה ליום 1 בינואר 

  14.61  14.43  245,00057,109 הוענקו במשך השנה

  12.21  12.06  (1,328,623) (711,240)מומשו במשך השנה 

  11.86  11.61  (416,324) (278,641) פקעו במשך השנה

יתרה ליום 31 בדצמבר
 

 3,139,378 3,884,259  12.23  11.85 
  

להלן הפרמטרים ששימשו למדידת השווי ההוגן במועד אישור ההענקה של כתבי האופציה  
  

שנת 2017  

 *)דירקטורים  

נושאי 
משרה 

עובדים בכירה   
      

שווי הוגן במועד הענקה (במיליוני 
 0.05  0.02  0.9ש''ח) 

 14.67  14.49  14.42 מחיר המניה במועד ההענקה

 22.02-28.94 22.02-28.94  26.43-30.09 תנודתיות צפויה (%) 

 0.42-1.16 0.42-1.16   0.28-1.05שיעור ריבית חסרת סיכון (%) 
משך החיים החזוי של האופציות 

3 עד 6  3 עד 6  3 עד 6(שנים) 

תשואת הדיבידנד בגין המניה (%)
 

  -      -      -    
  
 ההקצאה הושלמה בשנת 2018.  *)
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באור 34: -  אירועים לאחר תאריך הדיווח 
  

 ביום 27 בפברואר, 2019, פרסמה החברה תשקיף מדף מכוחו תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, א. 
בהתאם להוראות הדין. הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תעשה באמצעות דוחות הצעת 
מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי 

ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, כפי שיהיו באותה העת. 
  

ביום 24 במרס, 2019, התקבלה מרשויות המס החלטת מיסוי בהסכם למיזוג בין מיטב דש קרנות עם ב.  
ולתוך תכלית, זאת בהתאם להוראות סעיף 103ב' לפקודת מס הכנסה. 

  

ביום 27 במרס, 2019 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 0.23 ש"ח למניה, המסתכם לסך של ג.  
כ- 15 מיליוני ש"ח. 

  

ביום 27 במרס, 2019 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול, המשך התקשרות ד.  
בהסכמי ניהול עם חברות בשליטת מר אלי ברקת, מר צבי סטפק ומר אבנר סטפק, בתנאים דומים, 

בכפוף לאישור האסיפה הכללית.  
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רשימת חברות מוחזקות  

 

 

 
 

שיעור בעלות 

31 בדצמבר 
 2018 

31 בדצמבר 
 2017

 %
100 100 מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ 

100 100 מ.ד. אוצר בע"מ  
100  100דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ 

100 100 דש איפקס טכנולוגיות בע"מ  
 54.7752.23 קבוצת פנינסולה בע"מ 

100 100 מיטב דש הלוואות בע"מ (לשעבר- אי-לון פי2פי הלוואות 2012 בע"מ) 
88  88מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ 

81.3 85.4 מיטב דש ברוקראז בע"מ  
100  100 מיטב דש טרייד בע"מ

60.01 60.01 (2)מיטב דש יועצי משכנתאות בע"מ  
70.01  70.01מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ 

60 60 סלע סוכנות לביטוח בע"מ  
100 -  (1)מכללת מיטב דש בע"מ 

42 42 נרוי טכנולוגיות פיננסיות בע"מ 
100 100 מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ  

19.95 19.95 ווליו בייס בע"מ 
 100 100י.ק.ב סוכנויות ביטוח בע"מ 

70  70מיקדו קרנות גידור בע"מ 
75 75 מדפ קרנות הלוואות בע"מ 

59.3 59.3  נוקס ניהול עושר בע"מ
- 60 ליקווידיטי קפיטל גנרל פרטנר בע"מ 

- 60 מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ 
-  100  לוטם לונג שורט מבית מיטב דש  

- 87 אשלים קפיטל מרקטס בע"מ 
- 100 ליקווידיטי קפיטל (קיימן) ג'יפי 

   
  חברות המוחזקות על ידי מיטב דש טרייד בע"מ: 

 100100  (2)גאון השקעות בפיננסים (2000) בע"מ  
100 100 (2)גאון השקעות בפיננסים (מבלל) בע"מ   

100  100(2)מ.ג.ב.ה החזקות בע"מ   
   

  חברה המוחזקת על ידי קבוצת פנינסולה בע"מ  
 19.99 19.99פנינסולה ניהול קרנות בע"מ  

100  100  פנינסולה אשראי מסחרי בע"מ  
100  100  פנינסולה בע"מ  

    
  חברה המוחזקת על ידי מ.ד. אוצר בע"מ: 

19.99 19.99 איפקס הנפקות בע"מ 
19.99   19.99איפקס קפיטל מרקט בע"מ 

    
  חברה המוחזקת על ידי י.ק.ב. סוכנויות ביטוח בע"מ:  

100 100 קריב סוכנויות לביטוח בע"מ 
   

  חברה המוחזקת על ידי מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ: 
88   88 רימונים סוכנות לביטוח בע"מ 
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  (המשך) מוחזקות חברות רשימת
  

  בעלות שיעור 

 
 בדצמבר 31

2018  
 בדצמבר 31

2017 
 % 
   

  חברות המוחזקות על ידי מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ: 
   

80 80 מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ  
100 100 תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ (לשעבר- תכלית מדדים בע"מ) 

- 100 (5)תכלית מכשירים מורכבים בע"מ  
100 100 מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ 

 100100  מיטב דש ניהול תיקים בע"מ 
100 100  (4)מיטב דש נכסים בע"מ  

 100 100(2)דוברת שרם אנטרפרייזס   
 100 100מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ 

100 100 מיטב דש שווקים פיננסים בע"מ 
   

  חברה המוחזקת על ידי מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ: 
   

100 100 (2)ישיר בית השקעות (חיתום) בע"מ  
   

   חברה ושותפות מוגבלת המוחזקת על ידי מיטב דש הלוואות בע"מ: 
    

100 100  (3)אי-לון ג'יפי בע"מ 
99  99 (3)אספיסי הלוואות שותפות מוגבלת  

    
  שותפות מוגבלת המוחזקת על ידי אשלים קפיטל מרקטס בע"מ: 

-  87 מ.ד אשלים קפיטל מרקטס, שותפות מוגבלת

    

  חברות המוחזקות על ידי רימונים סוכנות לביטוח בע"מ: 

-   51רימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע"מ 

-   51פלס סוכנות לביטוח (2018) בע"מ 

    

  חברות המוחזקות על ידי תכלית מכשירים מורכבים בע"מ: 

-   100(5)סינרגטיקה חיתום בע"מ  

    

   חברות המוחזקות על ידי סינרגטיקה חיתום בע"מ: 

-   100 (5)תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ 

-   80(4) (5)תכלית פקדונות בע"מ  

-   80(4) (5)מאגר וסחר (פקדונות) בע"מ  

-   95.5 (4) (5)תכלית תעודות סל בע"מ 

-   95.5(4) (5)מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ  

-   100 (4) (5)תכלית גלובל בע"מ 

-   100(4) (5)גלובל מצבור וסחר בע"מ  

-   100(4) (5)תכלית מורכבות בע"מ  

-   100(4) (5)מורכבות מצבור וסחר בע"מ  
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  (המשך) מוחזקות חברות רשימתת
  

 בעלות שיעור 

 
 בדצמבר 31

2018  
 בדצמבר 31

2017 
 % 
חברות המוחזקות על ידי תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ (לשעבר- תכלית 

   מדדים בע"מ) (חלקן בעקיפין):  
    

 100  100(4)אינדקס תעודות סל בע"מ  
    

 100 - (5)סינרגטיקה חיתום בע"מ  
    

  100- (5)תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ  
    

-  (4) (5) תכלית גלובל בע"מ 
  

 100 
  

 100 -  (4) (5)גלובל מצבור וסחר בע"מ 
    

 100  4.5(4)תכלית תעודות סל בע"מ  
    

 100  4.5(4)מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ  
    

 100  20(4)תכלית פקדונות בע"מ  
    

 100  20(4)מאגר וסחר (פקדונות) בע"מ  
    

 100  100(4)תכלית מטבעות בע"מ  
    

 100  100 (4)מאגר וסחר (מטבעות) בע"מ 
    

 100 - (5) תכלית מכשירים מורכבים בע"מ 
    

 100 -  (4) (5)תכלית מורכבות בע"מ 
    

 100 - (4) (5)מורכבות מצבור וסחר בע"מ  
    

 100  100(4)תכלית דולר עולמי בע"מ  
    

 100  100 (4)מאגר וסחר (דולר) בע"מ 
    

 100  100(4)תכלית אינדקס סל בע"מ  
    

 100  100(4)תכלית אינדקס מחסנית סל בע"מ  
  

 ראה באור 4א'(7). (1)

 חברה לא פעילה. (2)

 אי-לון ג'יפי בע"מ הינה השותף הכללי בשיעור 1% באספיסי הלוואות שותפות מוגבלת. )3(

 בהליכי פירוק מרצון (חלקן פורקו לאחר תאריך המאזן). (4)

 העברה בתוך חברות הקבוצה. (5)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   



   

1  

מיטב דש השקעות בע"מ   

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים  
המיוחסים לחברה  

ליום 31 בדצמבר 2018 

  

  

 
  

תוכן העניינים  
  

עמוד 

2  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 
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לכבוד  
בעלי המניות של חברת מיטב דש השקעות בע"מ  

דרך ששת הימים 30, בני ברק  
  

א.ג.נ.,  
  

  
 דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר   הנדון: 

על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970  
  

  
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 
התש"ל- 1970 של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן - החברה) לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 ולכל אחת משלוש 
השנים שאחרונה שבהן הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי 
הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על המידע הכספי הנפרד 

בהתבסס על ביקורתנו.  
  

לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי 
התחייבויות המיוחסים להן, נטו הסתכמו לסך של כ-170.7 מיליוני ש"ח וכ-173.6 מיליוני ש"ח לימים 31 בדצמבר 
2018 ו-2017, בהתאמה, ואשר חלקה של החברה ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ -15.6 מיליוני ש"ח, כ-

15.8 מיליוני ש"ח וכ- 6.9 מיליוני ש"ח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר, 2018, 2017 ו-2016, בהתאמה. הדוחות 
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא 

מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים. 
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן 
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת 
כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו 

סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל 

הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.  
  
  
  
  
  
  

תל-אביב, 

27 במרס, 2019 

קוסט פורר גבאי את קסירר  

רואי חשבון   
 



מיטב דש השקעות בע"מ 
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה 

3  

    

    
 

 

 

ליום 31 בדצמבר  

 2018  2017

 מיליוני ש"חבאור 
   

נכסים שוטפים 
 
   

    
 54  100  מזומנים ושווי מזומנים 

 17  16  3א'השקעות לזמן קצר 
 13  7  חייבים ויתרות חובה 

 258  222  יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות 
    
   345  342 
    

   נכסים לא שוטפים 
    

 4  17  השקעות, הלוואות ויתרות חובה 
 16  17  השקעה, ושטרי הון בחברות כלולות 

נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות
   מוניטין 

 7 1,361  1,314 

 34  31  רכוש קבוע 
 42  47   נכסים בלתי מוחשיים

 4  8 5א' מסים נדחים 
    
   1,481 1,414  
    
   1,826  1,756 

    

    

    

    

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים
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 ליום 31 בדצמבר  

  2018 2017 

 מיליוני ש"ח באור 
    

    התחייבויות שוטפות
    

 75    496א' אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב
  23 20   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  58  65 4ב' זכאים ויתרות זכות
 88  133   יתרות חו"ז שוטפות עם חברות מוחזקות

    

  314   244 
    התחייבויות לא שוטפות

    
  106 97  4ג' הלוואות מתאגידים בנקאיים

 544   543 4ג' אגרות חוב
 18  13   זכאים אחרים

  21 12   התחייבויות בגין רכישת מניות
  14  14  הלוואות מחברות מוחזקת

  7 8   התחייבויות בשל הטבות לעובדים
    
  687  710  
    

  954  1,001  סה"כ התחייבויות
  

 הון
  

    
    

  64 64   הון מניות 
  561 513   פרמיה על מניות

 (52)  -   מניות אוצר
  14  14  קרן מעסקאות תשלום מבוסס מניות

  179  200  יתרת רווח 
  36  34  קרנות אחרות

    
  802  825  סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות של החברה

    
   1,826  1,756 
    
    
    

    

  
     27 במרס, 2019

הדוחות תאריך אישור
הכספיים 

אלי ברקת  
יו"ר הדירקטוריון

רביב אילן
מנכ"ל 

עינת רום    
סמנכ"ל כספים

  
    

     
     



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר המיוחסים לחברה 
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לשנה שהסתיימה ביום  

31 בדצמבר   

  2018 2017 2016

מיליוני ש"ח   
  

 236  297  267  הכנסות מדמי ניהול מחברות מוחזקות 
    

הוצאות שיווק, תפעול, הנהלה וכלליות 
 

 260  257   221 
     

  15 40  7  רווח תפעולי 
     

רווח (הפסד) מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה 
   בתיק נוסטרו, נטו 

 
 2  2  (2)

 15  19  18  הכנסות מימון מחברות מוחזקות 
(38) (42) (45)  הוצאות מימון 

 21 (3) (2)  הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו 
 6  3  1  חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו 

  63 80  82  חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו  
     

 80  99  63  רווח לפני מסים על הכנסה 
     

  -  4  (4) מסים על הכנסה (הטבת מס) 
     

 80  95  67  רווח מיוחס לחברה 
     

רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה (לאחר השפעת
המס): 

 
   

     
(1)  1  -  רווח (הפסד) אקטוארי בגין תוכניות להטבה מוגדרת 

 1   -  2  רווח בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים 
(1) (1) -   הפסד בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה 

     
(1)   -  2  סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לחברה 

     
 79  95  69  סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה  

      
      
        
        
        

  המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

נתונים נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה 
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לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 

 

 2018 2017 2016
מיליוני ש"ח   
    

   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 
    

 80  95  67 רווח מיוחס לחברה  
    

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
   החברה: 

    
   התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה: 

    
 5  6  6 פחת רכוש קבוע 

 8  13   18הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 
(6)   -  1 הפסד (רווח) ממימוש השקעה בחברה מאוחדת 

 1  1  1 הפחתת הוצאות רכישה נדחות 
  - (2)   - רווח ממכירת נכס פיננסי זמין למכירה 

  -  (1)  - רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה 
  -  4  1 שינוי בהתחייבויות בגין רכישת פעילויות 

(11)  3  (3) שערוך הלוואות ושטרי הון לזמן ארוך לחברות מוחזקות 
חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות, בניכוי  

(40) (53) (55)    דיבידנד שהתקבל, נטו 
(14)   -   - רווח מהשגת שליטה בחברות כלולות 

חלק החברה ברווחי חברות כלולות, בניכוי  
(3)   - (1)    דיבידנד שהתקבל, נטו 

  -  4 (4) מסים נדחים, נטו 
(3) (2)  3 שערוך אגרות חוב 

שערוך התחייבויות בשל אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן 
  -  1   -    מקנות שליטה 

 3  2  2 תשלום מבוסס מניות 
הפסד (רווח) מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן  

 2   - (2)    דרך רווח או הפסד, נטו 
 
 

   
(33)  (24)(58) 

    
   שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה: 

    
 94  26  127 יתרות של חברות מוחזקות 

(3) (2)  6 חייבים ויתרות חובה 
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  

 12  1  3    וזכאים ויתרות זכות 
    
 136   25  103 
    

 125  96  170 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של החברה 

    

 

 

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים נתונים
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לשנה שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר 

 2018 2017 2016

 מיליוני ש"ח  
    

   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה 
    

שינוי בהשקעות לזמן קצר הנמדדות  
(1) (4)  3    בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, נטו 

 (4) (4)(3) רכישת רכוש קבוע 
(19) (23) (24) רכישת נכסים בלתי מוחשיים 

  -  12   - תמורה ממימוש נכסים המוחזקים למכירה 
(17) (7) (94) מתן הלוואות לחברות ושותפויות מוחזקות 

 1   -  62 פרעון הלוואות לחברות מוחזקות 
(2) (8) (8) פרעון התחייבות בשל צירוף עסקים 

  - (3)   - מתן הלוואות לזמן ארוך 
(25) (18) (21) השקעה בחברות מוחזקות 

 7   -   - תמורה ממכירת חברה מוחזקת 
(6)   -   - השקעה בחברות כלולות 

  -  2   - פרעון הלוואה לחברה כלולה 
  -   1  - מכירת נכס פיננסי זמין למכירה 

    
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

 (66) (52)(85)    של החברה 
    

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה 
    

  -  141  95 הנפקת אגרות חוב של החברה (בניכוי הוצאות הנפקה) 
(61) (75) (87) פרעון אגרות חוב 

(2) (2) (2) פרעון התחייבויות לזמן ארוך 
  - (4)   - פרעון התחייבויות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 18 (19)   - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו 
(46) (50) (45) דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה 

 20   -   - קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
(2) (1)   - פרעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

    
(73) (10) (39) מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון של החברה 

    
(14)  34  46 עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

    
 34  20  54 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

    
 20  54  100 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

    
    
    

    

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 



 בע"מ השקעות דש מיטב
 

 לחברה המיוחסים המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים נתונים נתונים
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לשנה שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר 

  2018 2017 2016

מיליוני ש"ח  
    

   מידע נוסף על תזרימי המזומנים של הפעילות השוטפת 
    

   מזומנים ששולמו במשך השנה בחברה עבור: 
    

 29  28   31ריבית 
    

 -  מסים על הכנסה 
 
 

 -   1 
   
   
    
    
    
    

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד. 



  בע"מ השקעות דש מיטב
 

מידע נוסף  

  

5  

באור 1: - אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המיוחסים לחברה 
עצמה  

 
 הגדרות

 
בדוחות כספיים אלה:  

  
מיטב דש השקעות בע"מ.  -  החברה 

   
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים  - חברות כלולות, שותפויות 

של החברה לשנת 2014 (להלן - הדוחות המאוחדים).  כלולות, הקבוצה ובעל עניין 

   
כהגדרתן בדוחות המאוחדים, למעט אם ניתן גילוי נפרד לחברות  - חברות מוחזקות 

ושותפויות כלולות. 

  
 

 באור 2: - מידע לגבי הצגת הדוחות הכספיים בהתאם לתקנה 5ג' 
  

  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים הנפרדים
  

הנתונים הכספיים מתוך הדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה (להלן  - הנתונים הכספיים), נערכו 
בהתאם להוראות תקנה 5ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1530, לרבות 
הפרטים האמורים בתוספת העשירית לתקנות האמורות (להלן - התוספת העשירית). כמו כן נכללו 
במסגרת המידע הנוסף להלן, גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות הגילוי האמורות 
בתקנה האמורה וכמפורט בתוספת העשירית, ככל שמידע זה לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן 

המתייחס במפורש לחברה.  
  

  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   א.
  

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   
ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן, נתונים אלו משקפים את היתרות 
ההדדיות בין החברה לחברות המוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. לעניין זה, 
נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי IAS 1, ובהתאמה, ככל 
שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוחות על המצב הכספי. ההכרה והמדידה נעשו בהתאם לעקרונות 
ההכרה והמדידה שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים כך שעסקאות אלו טופלו כעסקאות 

שבוצעו מול צדדים שלישיים.  
  

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה     ב.
  

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד, 
המיוחסים לחברה, ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו 

סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים.   
  

כמו כן, הנתונים משקפים את תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת 
הדוחות המאוחדים. לעניין זה, נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

IAS 1, ובהתאמה, ככל שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוחות על הרווח הכולל.   
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 (המשך) 'ג9 לתקנה בהתאם הכספיים הדוחות הצגת לגבי מידע - :2 באור
 

  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה   ג.
  

מוצגים סכומי תזרימי המוזמנים הכלולים בדוחות המאוחדים, המיוחסים לחברה ותוך פירוט   
מרכיביהם. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.  

  

 
 באור 3: - נכסים פיננסיים

  

השקעות לזמן קצר   א.

 31 בדצמבר 

 2018 2017 

 מיליוני ש"ח 
   

   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
 10   11 קרנות השקעה

 3  2  פיקדונות ומזומנים משועבדים בתאגידים בנקאיים
 1   1 מניות וכתבי אופציה

  3 2  אגרות חוב קונצרניות
   

 16  17  
 

 

תנאי הצמדה של השקעות לזמן קצר   ב.
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

בהצמדה  
למדד 

המחירים 
לצרכן 

 

 

 

 
צמוד 
לדולר

ללא 
הצמדה  סה"כ 

 מיליוני ש"ח 

     

 16  3   11  2 ליום 31 בדצמבר, 2018

ליום 31 בדצמבר, 2017
 

 2  10   5 17  
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 באור 4:- התחייבויות פיננסיות
  

אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב   א.

 
שיעור ריבית 

 

 31 בדצמבר 31 בדצמבר

 20182018 2017 

  
ללא 

הצמדה
צמוד 
סה"כ מדד

צמוד 
סה"כ מדד

 מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח % 
       

חלויות שוטפות של 
   -  -   9  -  9 פריים+1.28הלוואות  

חלויות שוטפות של 
 75   75 87  87    - 1.08 -4.27אגרות חוב 

       
 

 

 9  87  96   75 75  
  
  

  זכאים ויתרות זכות  ב.
  
 31 בדצמבר 

 2018 2017 

 מיליוני ש"ח  
   

  40 44  עובדים ומוסדות בגין שכר 
  7 8  זכאים בגין רכישת מניות 

 3   2 הוצאות לשלם
  3  3 מוסדות

 1  2  מסים שוטפים לשלם
  4  6 זכאים ויתרות זכות אחרים

   
 

 

 65  58 
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 )המשך( פיננסיות התחייבויות -:4 באור
 

 התחייבויות לא שוטפות  ג.
 
 ההרכב 1.
 

ליום 31 בדצמבר, 2018  

 

סכום הקרן 
שיעור ריבית 

נקוב
שיעור ריבית
 יתרהאפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
שוטפות

 
מיליוני 
 מיליוני ש"ח %ש"ח 

      

הלוואות מתאגידים
 

פריים+1.05-
   

 
 בנקאיים   

 

 106 1.28 2.88-2.6  106 97  
 543  630 4.27-1.08 3.95  606 אגרות חוב (סדרה ג') (1)

      
 640  736   712  סה"כ

 
  

 ליום 31 בדצמבר, 2017

סכום הקרן 
שיעור ריבית 

נקוב
שיעור ריבית
 יתרהאפקטיבית

יתרה בניכוי 
חלויות 
שוטפות

 
מיליוני 
 מיליוני ש"ח %ש"ח 

   

0 הלוואות מתאגידים
   

 
  בנקאיים  

    
 106 106  2.88-2.6 פריים+1- 1.28  106

 544  619 4.27-1.98 3.95 600   (1)אגרות חוב (סדרה ג')
      

סה"כ
 

 706     725 650 

 
 סכום הקרן צמוד למדד. (1)
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 )המשך( פיננסיות התחייבויות  -:4 באור
 

 )המשך( שוטפות לא התחייבויות  .ג
 

 מועדי הפירעון לאחר תאריך הדיווח על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר, 2018  2.
  

 
שנה 

ראשונה
שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 

 סה"כ *)ואילך
 מיליוני ש"ח 
        

הלוואות מתאגידים 
 106  -  -  3   85  9  9בנקאיים 

  630 195  87  87  87  87  87  אגרות חוב (סדרה ג')
        

סך הכל
 

 96  96  172 90   87  195 736  
  

עד שנת 2025.   *)
  
 למועד הדוח החברה עמדה באמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב. ראה באור 20ד' 3.

לדוחות הכספיים המאוחדים. 

 
סיכון נזילות המיוחס לחברה    ד.

  
החברה לא צופה סיכון נזילות ביחס לעמידה בהתחייבויות לסוגיהן. 

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי 
התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים: 

 
31 בדצמבר, 2018 

 
שנה 

ראשונה
שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 

 סה"כ*)ואילך 
 מיליוני ש"ח 
        

 106  -  -  3  85  9  9 אשראי מתאגידים בנקאיים
התחייבות לספקים
   ולנותני שרותים

 
  20  -  -  -  -  - 20  
 54  -  -   - -  -  54  זכאים ויתרות זכות

  630  195  87  87  87 87  87  אגרות חוב (סדרה ג')
התחייבות בגין רכישת

   מניות 
 

 8 8  4  -     20 
 16   2 2  3   3 3   3 זכאים אחרים

        
סך הכל

 

 181  107  179 93  89  197   846 
  

  עד שנת 2025. *)
  

    

========= 
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 )המשך( פיננסיות התחייבויות  -:4 באור
 

 )המשך( לחברה המיוחס נזילות סיכון  .ג
 

31 בדצמבר, 2017 

 
שנה 

ראשונה
שנה 
שנייה

שנה 
שלישית

שנה 
רביעית

שנה 
חמישית

שנה 
שישית 

 סה"כ*)ואילך 

 מיליוני ש"ח 
        

אשראי מתאגידים בנקאיים
התחייבות לספקים 

 -  83 9  9  5   -  106 

  23  -  - -  -  -  23  ולנותני שרותים   
  48 -   -  -  - -  48  זכאים ויתרות זכות

אגרות חוב (סדרה ג') 
התחייבות בגין רכישת

75  75  75  75  75   244 619  
 

  29  -  -  5  8 8   8 מניות   
  20  7 3  3   3 2  2  זכאים אחרים

        
סך הכל

 

156  168   95  92  83 251   845 
 

 עד שנת 2025. *) 
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 באור  5:  - מסים על הכנסה
  

הרכב מסים נדחים     א.
  

 
דוחות על המצב 

 דוחות על הרווח הכוללהכספי 

 

 31 בדצמבר

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 

 

 

 2018 2017 2018 2017 2016 

 מיליוני ש"ח 

 

נכסי מסים נדחים

     

      

      

   - (4) 5   -   5 הפסדים מועברים לצורכי מס
   -   - (1)  1   - השקעות המוצגות בשווי הוגן

   -  -   -  (1) (1) רכוש קבוע

   -   -   -  4 4  הטבות לעובדים

      

     4 8  נכסי מסים נדחים

      

מסים על הכנסה
בגין מסים נדחים

 

 
   4  (4)  -  

  

הוצאות מס המיוחסות לחברה והכלולות בדוחות על הרווח הכולל   ב.
 

לשנה שהסתיימה ביום   

31 בדצמבר 

 

   

   2018 2017 2016 

מיליוני ש"ח    

      
  -  4  (4)  מסים נדחים

      
 

  

הפסדים מועברים    ג.
  

על סמך הערכת החברה, לחברה הפסדים עסקים לצורכי מס, הפסדים הוניים והפסדים 
ריאליים מניירות ערך סחירים המועברים לשנים הבאות המסתכמים לסך של כ-79 מיליוני 

ש"ח (ליום 31 בדצמבר, 2017 כ-56 מיליוני ש"ח).  
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 באור 6: - יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות
  

חלק מהחברות המוחזקות שוכרות משרדים מהחברה ומשתתפות בהוצאות נלוות הקשורות   א.
למושכר. דמי השכירות וההוצאות הקשורות למושכר זהים לגובה דמי השכירות וההוצאות 

שמשלמת החברה עבור השטחים המושכרים, על פי החלק היחסי במושכר.  
  

חלק מהחברות המוחזקות מקבלות שירותים שונים מהחברה בהתאם להסכמי ניהול בין   ב.
החברה לחברות המוחזקות. בגין שירותים אלה, שילמו חברות מוחזקות בשנים 2018, 2017 ו -
2016 סך של כ-267 מיליוני ש"ח, כ-297 מיליוני ש"ח וכ-236 מיליוני ש"ח, בהתאמה. לאור 
העובדה שהחברה מעניקה שירותי ניהול לחברות, התקשרה החברה בהסכם למתן מכלול 
שירותים כהגדרתם בהסכם, לרבות שרותי ניהול שוטפים, שרותי תפעול שוטפים, שרותי כוח 
אדם, שרותי ייעוץ משפטי ורגולציה, פיתוח עסקי, יעוץ אסטרטגי, שרותי מחשוב, שרותי 
תיווך ללקוחות ולמשקיעים, שרותי התקשרות עם ספקים ונותני שירותים אחרים, סיוע 
באיתור וביצוע השקעות לשם התרחבות עסקית ובהסכם משולש עם חברות בקבוצה ועם 
מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ (חברה מאוחדת של החברה) (להלן- דש) לקבלת שרותי 
ניהול אשר יוענקו לחברה על ידי דש וביניהם שרותי כספים ופיננסים, רכש ואחזקה, משאבי 

אנוש, ביקורת אשראי וניהול סיכונים ושרותי ביקורת פנים.  
תקופת ההסכם היתה לשלוש שנים והסתיימה ב -30 ביוני 2016. ביום 15 במרס, 2017, אישר 
דירקטוריון החברה הסכמי דמי הניהול, זאת בתוקף החל מיום 1 ביולי, 2016, לתקופה של 3 
שנים. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש ובכתב של 60 ימים. ככל שבתקופת 
ההסכם יתקיימו אירועים חריגים באופן שמצריך שינוי במנגנון התמורה ו/או בשינוי היקפי 

שירותי הניהול התמורה תבחן על ידי הצדדים.  
  

בהתאם להוראות ההסכם, נקבע כי החברה תקבל דמי ניהול בשיעורים כפי שנקבעו 
בהסכמים מההכנסות השנתיות של תכלית מדדים בע"מ ניהול קרנות נאמנות (לשעבר - 
תכלית מדדים בע"מ) (להלן תכלית), מיטב דש קרנות בע"מ, מיטב דש טרייד בע"מ ומיטב דש 

ניהול תיקים בע"מ, ובלבד שדמי הניהול לא יצרו לחברות הבנות הפסד לפני מס.   
  

במסגרת הסכם מיזוג עם איילון פנסיה וגמל בע"מ נחתם הסכם ביום 20 בנובמבר, 2016 
בתוקף מיום 1 בינואר, 2017 עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "מיטבב דש גמל"), לתקופה 
של ארבע שנים, בין מיטב דש גמל והחברה, לפיו, החברה תעניק למיטב דש גמל שירותי 
ניהול כמפורט לעיל ובתמורה תשלם מיטב דש גמל לחברה במשך תקופת ההסכם, סכום 
שנתי השווה להחזר העלויות של החברה (כמפורט בהסכם) ובתוספת סכום שנתי של 19 
מיליוני ש"ח (כפוף להתאמות בשנה השלישית או הרביעית להסכם). בתחילת שנת 2018 
עודכן הסכם דמי הניהול בתוקף מה - 1 בינואר, 2018. בהתאם להסכם המתוקן תשלם מיטב 
דש גמל לחברה סכום שנתי השווה להחזר העלויות של החברה בתוספת סכום שנתי של 4 

מיליוני ש''ח.  
  

בנוסף קיימים הסכמי דמי ניהול נוספים מול חברות מוחזקות בסכומים לא מהותיים.  
  

 כל היתרות והתוצאות הכספיות עם חברות מוחזקות ניתנו בגוף הדוח.  ג.
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 באור 7: -  הלוואות עם חברות מוחזקות
  

החברה העניקה הלוואות לתכלית, חברת בת של דש, אשר ניתנו במסגרת השלמת רכישות   א.
פעילות תעודות הסל (תכלית ואינדקס), בשנים 2011 ו-2013. נכון ליום 31 בדצמבר, 2018 

נפרעו כל ההלוואות. ההלוואות אינן צמודות ונשאו ריבית בשיעור 5% .  
  

החברה העניקה הלוואות לחברות מוחזקות וקיבלה הלוואות מחברות מוחזקות בקשר עם   ב.
פעילותה השוטפת. יתרות אלו ברובן אינן צמודות למדד ונושאות ריבית בשיעור 5%. בשנת 
2018 הסתכמו, בגין יתרות אלו, הוצאות המימון של החברה לסך של כ-  10 מיליוני ש"ח 

והכנסות המימון לסך של כ -  19 מיליוני ש"ח. 
  

באור 8: -  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים 
  

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   א.
  

ליום 31 בדצמבר, 2018  
  
  

 
31 בדצמבר
 2018

31 בדצמבר   
 2017

 מיליוני ש''ח 
   

  4 13  חייבים ויתרות חובה
  

 (3)  -  זכאים ויתרות זכות
  

  4 13  יתרת החובה הגבוהה ביותר במהלך השנה
  
  
  

 
 הטבות לבעלי עניין  ב.

  
לשנה שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר 
 

 
 2018 2017 2016 
 מיליוני ש"ח 
    

 8 7 8 שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה

    
שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

 1 1 1   או מטעמה 

    
   מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות

    
 4 4 4 בעלי העניין המועסקים בחברה או מטעמה 

 7 7 7 דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
    
 11 11 11 
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 (המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי עם ועסקאות יתרות  - :8 באור
  

הטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים   ג.
  
לשנה שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר 
 

 
 2018 2017 2016 
 מיליוני ש"ח 
    

 8 8 8 הטבות לזמן קצר
 1    -   - תשלום מבוסס מניות

 
 8  8  9  

 
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 

 4  4  4  
  

  
  
  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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 חלק ד'  - פרטים נוספים על התאגיד
 

 תקנה 10א' - תמצית דוחות על הרווח הכולל לכל אחד מהרבעונים
 

 ראה דוח הדירקטוריון. 
 תקנה 10ג' - שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף

 

ביום 30.4.2018 פרסמה החברה את תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של הרחבת סדרה. במסגרת זו 
החברה גייסה סך של כ- 94.9 מיליון ש"ח (בניכוי הוצאות הנפקה).  

 החברה השתמשה בתמורת ההנפקה במסגרת פעילותה השוטפת.

 
 לתאריך המאזן 1תקנה 11 - רשימת השקעות בחברות-בת ובחברות קשורות מהותיות

בהתאם להחלטת ועדת מאזן, רף המהותיות נקבע על שיעור של 2.5% מהכנסות החברה במאוחד.  1

 

הערך בדוח הכספי בטבלה שלהלן, מייצג את השווי בספרים של השקעות בתאגידים מהותיים המוחזקים על ידי 
החברה במישרין או בעקיפין באמצעות מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה 
(להלן: "מיטב דש ניירות ערך"). באשר לתאגידים המוחזקים על ידי מיטב דש ניירות ערך, הערך בספרים שלהלן 
הינו ערכם בדוח כספי נפרד של מיטב דש ניירות ערך בתוספת עודפי עלות ו/או מוניטין המיוחסים להשקעה 

בתאגיד הרלוונטי מנקודת ראותה של החברה. 

  שם החברה

סוג 
המניה  

וערכה  

הנקוב  

מספר מניות 
מונפקות 

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 
ליום 

 31.12.2018
במיליוני  

 ₪

שיעורי החזקה  

ע"י החברה 

יתרת  
הלוואות, 

חו"ז ושטרי  
הון 

שהחברה 
העמידה 
לחברה   

המוחזקת 
 במיליוני ₪₪ 

תנאי 
   הלוואה

מועדי 
פירעון 

 בהצבעה בהון
סמכות 
למינוי 

דירקטורים

מיטב דש 
ניהול תיקים 

בע"מ 

רגילה 
 0.0001

₪ ע.נ. 

82,977 

 

55 100% 100% 100% - - - 

מיטב דש 
קרנות 

נאמנות בע"מ

רגילה 1 
₪ ע.נ. 

458,559 171 100% 100% 100% - - - 

מיטב דש גמל
ופנסיה 

2 בע"מ

רגילה 
 ₪ 0.43

ע.נ. 

 טרם נקבע 5% 127 5/73 80% 80% 253 8,980,313

תכלית 
מדדים ניהול 

קרנות 
נאמנות  

בע"מ 

רגילה 
 ₪ 0.1
ע.נ. 

 טרם נקבע 5% 45 100% 100% 100% 268 33,637

                                                           

ביום 1.1.2017 הושלמה עסקת מיזוג איילון פנסיה וגמל בע"מ לתוך מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. מאותו מועד, 80% ממניות מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ  2
מוחזקות ע"י החברה ו-20% מוחזקים ע"י חברות מקבוצת איילון. 

בדירקטוריון 7 דירקטורים, מתוכם 3 דח"צים.  3
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  שם החברהה

סוג  
המניה  

וערכה  

הנקוב  

מספר מניות 
מונפקות 

ערך בדוח 
הכספי 
הנפרד 
ליום 

 31.12.2018
במיליוני  

 ₪

שיעורי החזקה  

ע"י החברה 

יתרת  
הלוואות, 

חו"ז ושטרי  
הון 

שהחברה 
העמידה 
לחברה 

המוחזקת 
 במיליוני ₪₪ 

תנאי 
 הלוואה  

מועדי 
 פירעון

בהצבעה בהון
סמכות 
למינוי   

דירקטורים 

מיטב דש 
 טרייד בע"מ 

רגילה 1 
₪ ע.נ. 

שטר הון 42 100% 100% 100% 157 26,656,360
ע"ס 42 
מיליון 
₪ לא 
צמוד 
ולא 

נושא 
ריבית. 

שטר ההון  
יוחזר 

במועד 
הפירוק 

וניתן 
לפדיון 

מוקדם ע"י 
החלטת 

מיטב דש 
טרייד. 

מיטב דש 
ברוקראז' 

בע"מ 

רגילה 
 ₪ 0.1
ע.נ. 

פירעון  5% 15 5/6 85.47% 85.47% 13 2,375
בתשלומים 

רבעוניים 
עד 

 30.6.2021

י.ק.ב 
סוכנויות 

 ביטוח בע"מ

רגילה 1 
 ₪ ע.נ. 

336 

 

47 100% 100% 100% - - - 

הנהלה 1
₪ ע.נ. 

2 

קבוצת 
פנינסולה 

4  בע"מ

רגילה  
 ₪ 0.1
ע.נ. 

143,865,494133 54.77% 54.77% 5- - - - 

 

 ליום 31.12.2018 שער מנית קבוצת פנינסולה בע"מ בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ הינו 163.10 אגורות. 4
קבוצת פנינסולה בע"מ הינה חברה ציבורית. החברה מחזיקה למעלה מ- 50% מהון המניות ולכן יש לה את הסמכות למנות את כלל הדירקטורים, למעט  5

דירקטורים חיצוניים. לפרטים אודות הסכם בעלי מניות בקבוצת פנינסולה בע"מ ראה דיווח מיידי של החברה מיום 4.7.2016 (מס' אסמכתא -2016-01
073885), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

 תקנה 12 - שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות קשורות מהותיות בשנת הדיווח 
 

 השקעה בקבוצת פנינסולה בע"מ - ראה סעיף 11.14.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

מכירת החזקות החברה באדקו טכנולוגיות (1993) בע"מ – ראה סעיף 13.5.1 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 
 

תקנה 13 - רווח (הפסד) כולל של כל חברה בת וקשורה מהותית והכנסות החברה מהן לתקופה שהסתיימה ביום  
* 31.12.2018, מדיבידנד, דמי ניהול וריבית

 

רווח נקי     שם החברה

במיליוני ₪ 

רווח כולל  

 במיליוני ₪

דיבידנד  

 במיליוני ₪

דמי ניהול 
במיליוני ₪ 

ריבית 
נומינלית 
 במיליוני ₪

מיטב דש ניהול תיקים 
בע"מ 

6 6 6 28 - 

מיטב דש קרנות 
נאמנות בע"מ 

23 23 20 55 - 
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רווח נקי      שם החברהה

במיליוני  ₪₪ 

רווח כוללל  

 במיליוני  ₪

דיבידנד  

 במיליוני ₪

דמי ניהול 
 במיליוני ₪

ריבית 
נומינלית 
 במיליוני ₪

מיטב דש גמל ופנסיה 
בע"מ 

1 1 - 121 6 

תכלית מדדים ניהול 
 קרנות נאמנות בע"מ

16 16 - 39 9 

 - 22 2 15 15 מיטב דש טרייד בע"מ

מיטב דש ברוקראז' 
בע"מ 

7 7 4 - - 

י.ק.ב סוכנויות ביטוח 
בע"מ   

7 7 7 - - 

 - - 6 23 23 קבוצת פנינסולה בע"מ

 סכומים המועברים ע"י חברות בנות של החברה נרשמים במסגרת היתרה השוטפת של החברה מול החברות הבנות. *

 

תקנה 14 - רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך המאזן, אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו 
העיקריים של התאגיד 

 מתן הלוואות אינו עיסוק עיקרי של החברה.

לפרטים אודות מגזר אשראי חוץ בנקאי, ראה סעיף 11 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 

לפרטים אודות פעילות מתן אשראי ללקוחות פרטיים, ראה סעיף 12.7 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 
 

  תקנה 20 - מסחר בבורסה בשנת 2018
 

במהלך שנת הדיווח הונפקו 160,031 מניות רגילות של החברה, בנות 1 ₪ ע.נ., עקב מימוש אופציות לא סחירות 
שהונפקו לעובדי החברה. 

במהלך שנת הדיווח הונפקו 80,000,000 אגרות חוב (סדרה ג') בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה. 

 

בתקופת הדוח לא חלו הפסקות מסחר בבורסה. 

("הפסקת מסחר בבורסה" – אין פירושה הפסקת מסחר קצרה עקב אירוע או בעיה טכנית, הפסקת מסחר קצובה 
בגין פרסום דוחות מהותיים, פירעון אג"ח או פקיעת כתבי אופציה). 
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 תקנה  21 - תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
 

 להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת 2018 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי 1.
המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה (באלפי ₪):  

סה"כ    תגמולים אחרים  *תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
תגמול 
בשנת 
  2018

סה"כ 
תגמול 

לפי חוק 
התגמול 
בשנת 

2018 6

היקף  מין  תפקיד  שם
משרה 

שיעור 
החזקה 
בהון 

התאגיד  

מענק/ שכר

בונוס  

תשלום  
מבוסס
מניות

 
 

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

 אחר

אילן 
 7רביב

3,2502,800 - - -144 - - - 117 1,7881,201 100%1.30%זכר מנכ"ל

רונן 
 8טוב

משנה 
 למנכ"ל

2,4212,148 - - - 31 - - - 103 1,587700 100%0%זכר

מיכה 
 9אבני

מנכ"ל 
פנינסולה

2,1311,925 - - -26910 - - - - 1,083779 100%0%זכר

צבי 
11סטפק

דירקטור

פעיל 

1,8731,873 - - - - - -1,403 - 470 - 100%28.38%זכר

אבנר12
סטפק

 

 

סגן יו"ר 
ודירקטור
פעיל 

1,7931,793 - - - - - -1,189 - 604 - 100%1.13%זכר

 הנתונים אינם כוללים מע"מ ו/או מס שכר. כולל הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים. *

 לא כולל הפקדות והפרשות לפיצויי פיטורין ותגמולים (לרבות אובדן כושר עבודה) על פי דין וחבות עבר בגין כתבי אופציה, אשר לא נכללות בהגדרות 6

"תגמול" לצורך חישוב סכום ההתקשרות בסעיף 2(א) לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל 
תגמול חריג), תשע"ו-2016. 

 מר אילן רביב מכהן כמנכ"ל החברה. למועד הדוח מחזיק 219,600 כתבי אופציה. לפרטים אודות הסכם ההתקשרות, ראה באור 23(א)(1)(ג) לדוחות  7
הכספיים.  

 מר רונן טוב מכהן כמשנה למנכ"ל החברה. מר טוב זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של 104 אלפי ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן וכן למענק יעדים שנתי  8
שלא יעלה על 800 אלפי ₪. למועד הדוח מחזיק 147,063 כתבי אופציה. 

מר מיכה אבני מכהן כמנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ וכדירקטור בה.   9

 כולל 127 אלפי ₪ בגין השלמת פיצויים עקב העלאת שכר. 10
מר צבי סטפק הינו מבעלי השליטה בחברה.  לפרטים אודות הסכם ההתקשרות, ראה באור 23א(1)א לדוחות הכספיים.   11
מר אבנר סטפק הינו דירקטור וסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה. הינו בנו של מר צבי סטפק מבעלי השליטה בחברה. לפרטים אודות הסכם ההתקשרות,  12

ראה באור 23א(1)א לדוחות הכספיים. 

להערכת דירקטוריון החברה, בהתחשב בהיקף פעילות הקבוצה, מורכבות עסקיה, תוצאותיה, המטלות והיקף 
האחריות של נושאי המשרה הבכירה בה, וכן בהתייחס לתגמול של חברות דומות, התגמול לכל אחד מחמשת נושאי 

המשרה הבכירה המפורטים בטבלה שלעיל, הינו הוגן וסביר ותואם את מדיניות התגמול של החברה.  

 

 עמידה ביעדים לשנת 2018    2.

בשנת 2018 חולקו יעדי המנכ"ל למספר קטגוריות אשר משקלה של כל קטגוריה הינו כדקלמן: יעדים פיננסיים 
55.6%, פרויקטים בין חברתיים 11% והשבחת הפלטפורמה הקיימת (יעדים מגזריים) 33.4%. בחינת העמידה 
ביעדים בוצעה ע"י ועדת התגמול וע"י דירקטוריון החברה בהתאם לטבלת היעדים ולטווחים שנקבעו מראש. 
יעד הגדלת הכנסות חבר הבורסה הושג במלואו, יעדי תשואות גמל השתלמות ופנסיה, הגדלת הכנסות 
פנינסולה, התייעלות ופעילות דיגיטל הושגו באופן חלקי. בשל מגבלת חוק שכר בכירים שולם למנכ"ל בונוס 
חלקי בלבד על אף עמידתו במרבית היעדים. כמו כן לאור המגבלה כאמור לא שולם תגמול בשיקול דעת 

הדירקטוריון. 

בשנת 2018 חולקו יעדי המשנה למנכ"ל למספר קטגוריות אשר משקלה של כל קטגוריה הינו כדקלמן: יעדים 
פיננסיים 20%, יעדי מכירות ושירות 10%, השבחת הפלטפורמה הקיימת (יעדים מגזריים) 55%, יעדי משאבי 
אנוש 10% ויעד פרויקטים 5%. בחינת העמידה ביעדים בוצעה ע"י ועדת התגמול וע"י דירקטוריון החברה 
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בהתאם לטבלת היעדים ולטווחים שנקבעו מראש. יעד הטעמת מערכת CRM ויעד מכירות ושירות הושגו 
במלואם, יעדי ביטוח והקטנת יתרת ימי חופשה לא הושגו ושאר היעדים הושגו באופן חלקי.  

מר צבי סטפק ומר אבנר סטפק זכאים לבונוס בהתאם לרווחיות החברה. לפרטים ראה באור 23(א)(1)(א) לדוחות 
הכספיים. 

 מר מיכה אבני זכאי לבונוס בהתאם לנוסחה קבועה מראש על בסיס אחוזים מהרווחיות של פנינסולה.

 

 בשנת 2018 שילמה החברה לחברה בשליטתו של מר אלי ברקת, אחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים 3.
בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, סך של 768 אלפי ₪ בתוספת מע"מ בגין תפקידו של מר אלי ברקת כיו"ר 

דירקטוריון פעיל. לפרטים אודות הסכם ההתקשרות, ראה באור 23(א)(1)(ב) לדוחות הכספיים.  

בנוסף למפורט בטבלה בסעיף 1 לעיל וכמפורט בסעיף 3 לעיל, החברה שילמה בשנת 2018 לדירקטורים בחברה 4.
13שכר וגמול בסכום כולל של כ-894 אלפי ₪ בתוספת מע"מ

 
  .

בנוסף, שולם למר דוד ברוך סך של כ- 87 אלפי ש"ח בגין כהונתו כדירקטור בתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ.  13

 

 תקנה  21א - השליטה בחברה
 

למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה הינם מר צבי סטפק ת.ז. 07957319 וברמ פיננסים בע"מ ח.פ. 514351873, חברה 
שבעלי המניות הסופיים בה הינם מר אלי ברקת (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה), מר ניר ברקת (ה"ה אלי ברקת 
וניר ברקת הינם אחים) ומר יובל רכבי. בין מר צבי סטפק לברמ פיננסים בע"מ נחתם הסכם בעלי מניות המסדיר 

את שליטתם המשותפת בחברה. 

 

תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה 
 

להלן פירוט אודות עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן, שהחברה, חברות 
בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח ועד למועד 

הגשת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח: 

עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")  1.

 ביום 13.8.2018 אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה) בהתאם 1.1.
להוראות תקנה 1ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות 
ההקלות"), את תנאי העסקתה של הגב' מרים סטפק, אחותו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, 
כעוזרת יו"ר חברה בת של החברה בהיקף של משרה מלאה. לפרטים אודות תנאי העסקתה של הגב' מרים 
סטפק ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 30.5.2013 (מספר אסמכתא 2013-01-081172) ומיום 
13.8.2019 (מספר אסמכתא 2018-01-076269), הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה. לפרטים אודות העלאת 
השכר החודשי שישולם לגב' מרים סטפק וכן הענקת כתבי אופציה של החברה לגב' סטפק, במסגרת תכנית 
אופציות לכלל עובדי הקבוצה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29.1.2014 (מספר אסמכתא -2014-01

027130) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה. 

ביום 27.9.2012 אישרה האסיפה הכללית (לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) את  1.2.
התקשרות החברה בעסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות עם בעלי המניות של מיטב בית השקעות בע"מ 
(להלן: "מיטב"), לפרטים, ראה דיווח מיידי מיום 27.9.2012 (מספר אסמכתא 2012-01-246441) הנכלל בדוח 

זה על דרך ההפנייה. 

 חלף התחייבות החברה במסגרת עסקת מיטב-דש לרכוש ביטוח נושאי משרה עבור נושאי המשרה במיטב 1.3.
בית השקעות בע"מ (להלן: "מיטב"), רכשו בסמוך למועד השלמת העסקה החברה ומיטב (כל אחת בנפרד) 

ביטוח Run Off לכיסוי אחריות נושאי המשרה בהן טרם השלמת העסקה.  

 במסגרת עסקת מיטב-דש התחייבו הצדדים בשיפויים הדדיים בגין הצהרות ומצגים וכן בגין חבות עבר. 1.4.
במסגרת זו, ביום 7.5.2013 אישר הדירקטוריון את התקשרות החברה בפוליסות ביטוח מצגים ושיפויים 
לעסקה. גבול האחריות לחברה הינו 65 מיליון ₪ וגבול האחריות לבעלי המניות במיטב (טרם העסקה, 
ובינהם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה) הינו 54 מיליון ₪. ההשתתפות העצמית של החברה הינה 
בסך 5 מיליון ₪. תקופת הכיסוי הינה בהתאם לסעיפי השיפוי בהסכם. סך הפרמיה ששולמה בגין הפוליסות 
הינה 2.16 מיליון ₪ לכל תקופת הפוליסה. יצויין כי תקופת השיפוי בגין חלק מהנושאים אשר בגינם חלה 

חובת שיפוי על פי תנאי העסקה טרם חלפה.  
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ביום 9.5.2016 אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  1.5.
את המשך ההתקשרות עם מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, כדירקטור פעיל בחברה ואת המשך 
ההתקשרות עם מר אבנר סטפק, בנו של מר צבי סטפק, כסגן יו"ר דירקטוריון במשרה מלאה לתקופה של 
שלוש שנים החל מיום 19.3.2016. לפרטים אודות תנאי ההתקשרות עם ה"ה צבי סטפק ואבנר סטפק, ראה 
דיווח מיידי מיום 30.3.2016 (מספר אסמכתא 2016-01-019419) הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה וכן ביאור 

23(א)(1)(א) לדוחות הכספיים. 

לפרטים אודות הודעתם החד צדדית של ה"ה צבי סטפק ואבנר סטפק על הפחתה של דמי הניהול שישולמו 
להם על ידי החברה, ראה הדיווח המיידי של החברה מיום 5.12.2012 (מספר אסמכתא 2012-01-302607) 

הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה. 

 ביום 9.5.2016 אישרה האסיפה הכללית, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את המשך 1.6.
התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר אלי ברקת בתפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל לתקופה של 
3 שנים החל מיום 19.3.2016. לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של מר אלי ברקת ראה דיווח מיידי 
מיום 10.5.2016 (מספר אסמכתא 2016-01-062572) הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה וכן ביאור 23(א)(1)(ב) 

לדוחות הכספיים. 

לפרטים אודות הודעתו החד צדדית של מר אלי ברקת על הפחתה של דמי הניהול המשולמים לו על ידי 
החברה, ראה הדיווח המיידי של החברה מיום 5.12.2012 (מספר אסמכתא 2012-01-302607) הנכלל בדוח 

זה על דרך ההפנייה. 

 ביום 15.3.2018 אישר דירקטוריון החברה בהתאם להוראות תקנה 1ב לתקנות החברות, את תנאי העסקתה 1.7.
של ד"ר רחל סטפק, בתו של מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, בתפקיד רפרנטית דיגיטל בחברה, 
בהיקף משרה חלקי בשכר שלא יעלה על השכר הממוצע במשק (למשרה מלאה). לפרטים אודות תנאי 
העסקתה של ד"ר רחל סטפק, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 18.3.2018 (מספר אסמכתא -2018-01

025477) הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה.  

 לפרטים אודות הסדרי פטור ושיפוי לדירקטורים (לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה), ראה 1.8.
תקנה 29א' להלן. 

 לפרטים בדבר אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח, גם ביחס לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה 1.9.
בחברה, ראה תקנה 29א' להלן. 
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 עסקאות שאינן מנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות 2.

מר צבי סטפק, מבעלי השליטה בחברה, חברה בשליטתו, קרוביו וחברות בשליטת ה"ה ניר ברקת, אלי  2.1.
ברקת ויובל רכבי, בעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, התקשרו עם מיטב 
דש ניהול תיקים בע"מ, חברה בבעלות ובשליטה מלאה של החברה (בעקיפין) בהסכם להענקת שירותי 
ניהול השקעות בתיק מנוהל. ההתקשרויות אינן מהוות "עסקה חריגה" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), 
 והינן בתנאים דומים לתנאי התקשרותה של מיטב דש ניהול תיקים עם לקוחות אחרים בסדר גודל דומה.

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "מיטב דש גמל"), חברה בשליטת החברה (בעקיפין), מנהלת קופות גמל  2.2.
וקרנות פנסיה עבור עובדים בברמ פיננסים בע"מ אשר בחרו להתקשר עמה. ההתקשרויות אינן מהוות 
"עסקה חריגה" (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), והינן בתנאים דומים והנחות כמקובל בהתקשרויותיה 

של מיטב דש גמל עם עובדי חברות אחרות בסדר גודל דומה.  

 חברות בקבוצה מעניקות שירותי ביצוע בניירות ערך. במסגרת זו מוענקים, מעת לעת, במהלך העסקים 2.3.
השוטף שירותים גם לבעלי השליטה ו/או קרוביהם. ההתקשרויות אינן מהוות "עסקה חריגה" (כהגדרת 

מונח זה בחוק החברות), והינן בתנאים דומים כמקובל בהתקשרויות דומות.  

 ביום 4.2.2018 אישרה ועדת הביקורת של החברה השקעה של מיטב דש גמל עבור עמיתיה בחברת אורקם 2.4.
טכנולוגיות בע"מ כעסקה שאינה חריגה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) שלמר אלי ברקת (יו"ר 
דירקטוריון החברה ואחד מבעלי המניות הסופיים בברמ פיננסים, מבעלות השליטה בחברה), יש בה עניין 
אישי, הואיל וקבוצת ברמ (שמר ברקת הינו אחד מבעלי המניות הסופיים בה) הינה בעלת מניות קטנה 

(מחזיקה כ-6%) באורקם טכנולוגיות בע"מ.  

ביום 15.11.2018 אישרה ועדת הביקורת של החברה התקשרות של ליקווידיטי קפיטל אמ.סי. בע"מ (להלן:  2.5.
 ,BRM (חברת סטארט אפ בינלאומית) הואיל וקרן Sweet Inn ליקווידיטי"), חברת בת של החברה, עם חברת"
אשר מוחזקת על-ידי בעלי השליטה הסופיים בברמ פיננסים בע"מ, בעלת השליטה בחברה, מחזיקה בכ- 
5.37% מ- Sweet Inn ומר אריה נחמיאס, דירקטור בחברה, מכהן כדירקטור ב- Sweet Inn. העסקה אושרה 
כעסקה שאינה חריגה שכן הינה במהלך העסקים הרגיל ובתנאי שוק (התנאים בהם תבוצע העסקה הינם 
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תנאים זהים או דומים לעסקאות דומות אחרות שמבוצעות על ידי ליקווידיטי) ואין בהתקשרות כאמור 
כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. למועד הדוח העסקה לא בוצעה. 

3

 

 מדיניות החברה בעניין עסקאות זניחות  3.

 לפרטים אודות נוהל עסקאות זניחות ראה ביאור 25(ו) לדוחות הכספיים.

 

תקנה 24 - החזקות בעלי ענין במניות, ני"ע אחרים של החברה וני"ע של חברות מוחזקות של החברה שפעילותן 
מהותית לפעילות החברה, לתאריך הדו"ח 

 לפרטים, ראה דיווח מיידי מיום 7.01.2019 מס' (מספר אסמכתא 2019-01-002580), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.

 

 תקנה 24א' - הון רשום, מונפק וניירות ערך המירים
 

 הון רשום: 100,000,000 ₪, המורכב מ- 100,000,000 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת.

הון המניות המונפק ליום 31.12.2018: 68,155,935 מניות מתוכן 2,985,159 מניות המוחזקות ע"י החברה, אשר אינן 
מקנות זכויות בהון ואינן מקנות זכויות בהצבעה. 

ניירות ערך המירים: ביום 17.3.2011 אישר דירקטוריון החברה תכנית תגמול להקצאת מניות ו/או כתבי אופציה 
בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה. ליום 31.12.2018, בחברה קיימים 3,139,378 כתבי אופציה (לא סחירים 4/11) 

 1 ₪ ע.נ. כל אחת. ביום 28.11.2018 אישר דירקטוריון החברה 14הניתנים למימוש ל-3,139,378 מניות רגילות בנות
תכנית תגמול הונית בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "התכנית העדכנית"). למועד הדוח לא הוקצו 

 ניירות ערך מכוח התכנית העדכנית.

כתבי האופציה ניתנים למימוש בשיטה של "מימוש נטו" (Net Exercise), ובהתאם לא יוקצו בפועל לניצע שמימש את כתבי האופציה מלוא המניות הנובעות מהם, אלא  14

רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבי האופציה. 

 

תקנה 24ב' - מרשם בעלי המניות
ליום 31.12.2018 

 

 

סוג  המניות     מספר  ני""ע  מען  מספר  זיהוי  שם  המחזיק

וערכן הנקוב 

  כמות  המניות

מזרחי טפחות חברה 
לרישומים בע"מ 

ז'בוטינסקי 7,  510422249
רמת גן 

מניות רגילות   1081843

בנות 1 ₪ ע.נ. 

68,155,925 

ברגסון 18,   64837123 בר לב יהודה

תל אביב 

מניות רגילות   1081843

בנות 1 ₪ ע.נ. 

10 

 

 

תקנה 25א' - מען רשום 
 

 המען הרשום: רח' ששת הימים 30, מגדל צ'מפיון (קומה 26), בני ברק 5112302.

 Liatc@mtds.co.ilכתובת הדואר האלקטרוני: 

 טלפון: 03-7903000

 פקסימיליה: 03-5169001

 

 תקנה 26 - הדירקטורים של התאגיד
 

 דירקטורים המכהנים בחברה למועד הדוח

 שם: אלי ברקת

 תעודת זהות: 058368143 

 תאריך לידה: 20.10.1963

 מען להמצאת כתבי בי-דין: יואב 19, תל אביב.
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 נתינותת: ישראלית.

 חברות בוועדות דירקטוריון: ועדה לבחינת כדאיות כלכלית. 

דח"צ: לא. 

דירקטור בלתי תלוי: לא. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כשירות מקצועית. 

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: דירקטור בחברת ברמ פיננסים בע"מ, 
מבעלי השליטה במיטב דש השקעות בע"מ. מנכ"ל, דירקטור ובעל מניות (דרך חברות שבבעלותו) בקבוצת ברמ 

בע"מ, בעלת השליטה בברמ פיננסים בע"מ. 

 תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 15.2.2010

תאריך תחילת כהונה כיו"ר דירקטוריון: 19.1.2011 

השכלה: בוגר מדעי המחשב ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

התעסקות בחמש השנים האחרונות:יו"ר דירקטוריון מיטב דש השקעות בע"מ, שותף מייסד, יו"ר ומנכ"ל קבוצת 
 .BRM Capital LP ברמ בע"מ, מנהל ב.ר.מ קפיטל יועצים בע"מ, שותף ומנהל קרן הון סיכון

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: יו"ר דירקטוריון מיטב דש השקעות בע"מ, דירקטור בקבוצת ברמ בע"מ, ברמ 
פיננסים בע"מ, אלי ברקת אחזקות בע"מ, מדיהפאת' בע"מ, ב.ר.מ. קפיטל יועצים בע"מ, אלי ברקת בע"מ, בנון 
      BRM Capital fund (Annex) GP   ,איי. ג'י. איי ניהול קרנות בע"מ, ניר ברקת בע"מ ,Gigaspaces Ltd ,החזקות בע"מ
CLOUDIFY PLATFORM  ,"עמותת "קרן שמש ,Meta Netwroks ,LOGDOG LTD ,ב.נ. ברקת אחזקות וסטודיו בע"מ,LTD 

 ."BRM Capital Ltd" חבר בחבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב, שותף מנהל קרן ההון סיכון ,LTD 

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: מר אלי ברקת מחזיק ב- 33.3% באמצעות חברות בשליטתו, בברמ פיננסים 
בע"מ, בעלת השליטה בחברה. מר אלי ברקת הינו אחיו של מר ניר ברקת, אשר מחזיק אף הוא ב- 33.3% בקבוצת 

ברמ בע"מ באמצעות חברות בשליטתו. 

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: לא. 

 

שם: צבי סטפק 

 תעודת זהות: 007957319 

 תאריך לידה: 26.5.1946

 מען להמצאת כתבי בי-דין: הרב ניסים 9, תל אביב.

נתינות: ישראלית. 

 חברות בוועדות דירקטוריון: ועדה לבחינת כדאיות כלכלית.

 דח"צ: לא.

 דירקטור בלתי תלוי: לא.

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן.

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: מכהן כדירקטור בחברה במשרה מלאה. 
לפרטים אודות כהונה בדירקטוריונים בחברות בקבוצה ראה להלן. 

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 19.3.2013 

השכלה: בוגר היסטוריה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב. 

התעסקות בחמש השנים האחרונות: דירקטור בחברה ויו"ר דירקטוריון מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. 

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: מיטב דש השקעות בע"מ, מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ, מיטב דש קרנות 
נאמנות בע"מ, מאיה החזקות (יעלים) בע"מ, נילי (אמיר) החזקות בע"מ, נוקס ניהול עושר בע"מ. 

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: אביו של מר אבנר סטפק המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון ואחראי פיתוח עסקי. 

 האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: לא.

 

שם: אבנר סטפק 

  תעודת זהות: 027378058

 תאריך לידה: 21.10.1974

  מען להמצאת כתבי בי-דין: ההדרים 32, שדה ורבורג.
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 נתינותת: ישראלית.

חברות בוועדות דירקטוריון: ועדה לבחינת כדאיות כלכלית. 

 דח"צ: לא.

דירקטור בלתי תלוי: לא. 

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן.

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה 
ואחראי פיתוח עסקי במשרה מלאה. החל מחודש מאי 2019 מכהן כממלא מקום מנכ"ל מיטב דש ברוקראז' בע"מ. 

לפרטים אודות כהונה בדירקטוריונים בחברות בקבוצה ראה להלן. 

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 19.3.2013 

השכלה: בוגר ניהול ותקשורת, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך EMBA במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב  

 .Northwestern -ו

התעסקות בחמש השנים האחרונות: סגן יו"ר דירקטוריון מיטב דש השקעות בע"מ ואחראי פיתוח עסקי, ממלא 
מקום מנכ"ל בחברת מיטב דש ברוקראז'. כיהן כדירקטור בגופים להלן: מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ, מיטב 
בית השקעות, מיטב שוקי הון, מיטב דש בנפיטס בע"מ, דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ, קמליה קפיטל מרקטס 
בע"מ, פנג'יאה פלטפורמות ממחשוב בע"מ, אדקו טכנולוגיות (1993 בע"מ), ווליו מיזוגים ורכישות בע"מ, איטורו 
טריידינג ישראל בע"מ, חבר בועד המנהל של אלי"ע- אגודה לקידום קטינים עיוורים ולקויי ראייה, בית ארלוזורוב 

חברה בע"מ. 

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: מיטב דש ניהול תיקים בע"מ, מיטב דש ברוקראז' בע"מ, מיטב דש הלוואות בע"מ, 
קבוצת פנינסולה בע"מ, מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ, מיטב דש יועצי משכנתאות בע"מ, סלע סוכנות לביטוח 
בע"מ, י.ק.ב סוכנויות לביטוח בע"מ, מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ, נרוי טכנולוגיות פיננסיות בע"מ, ישיר בית 
Etoro Group Ltd (BVI), Etoro Group  ,השקעות חיתום בע"מ, מיקדו קרנות גידור בע"מ, מדפ קרנות הלוואות בע"מ

Ltd, טיילורמייד (מאיה) החזקות בע"מ, שירה 10 אסטרטגיות בע"מ, פליקן מאיה השקעות בע"מ, נטע 10 החזקות 

בע"מ, נטע 10 סוחרים בע"מ, זיקית טכנולוגיות בע"מ, עדיפות לנכים בע"מ, אי- לון ג'יפי בע"מ, ליקווידיטי קפיטל 
אמ.סי בע"מ, מיטב דש חצבים ניהול השקעות בע"מ, בנוסף, מכהן כדירקטור במספר חברות בפירוק מרצון.  

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: בנו של מר צבי סטפק, המכהן כדירקטור בחברה, ואשר הינו מבעלי השליטה 
המשותפת בחברה. 

 האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן.

 

 שם: יעקב גולדמן 

 תעודת זהות: 053515409 

 תאריך לידה: 10.7.1955

מען להמצאת כתבי בי-דין: הנחליאלי 39, הוד השרון. 

נתינות: ישראלית. 

 חברות בוועדות דירקטוריון: ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדה לבחינת כדאיות כלכלית, ועדת תגמול.

 דח"צ: כן.

דירקטור בלתי תלוי: כן. 

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן.

 דירקטור חיצוני מומחה: כן.

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא. 

 תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 16.9.2010

השכלה: בוגר חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך כרו"ח. 

התעסקות בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ודירקטור בחברת מענית-גולדמן ניהול והשקעות (2002) בע"מ (חברת 
ייעוץ), חברה בבעלותו של מר גולדמן. מכהן כדירקטור בחברות ציבוריות שונות וכחבר בעמותות שונות. 

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: מבני תעשייה בע"מ, אייסקיור מדיקל בע"מ, כן- פייט ביופארמה בע"מ, פתאל נכסים 
(אירופה) בע"מ, אבגול תעשיות 1953 בע"מ. 

 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן. 
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 שםם: רונית נועם

 תעודת זהות:  028955961

 תאריך לידה: 13.10.1971

 מען להמצאת כתבי בי-דין: הכלנית 11, רעננה.

 נתינות: ישראלית.

 חברות בוועדות דירקטוריון: ועדת ביקורת, ועדת מאזן, ועדת תגמול, ועדת הסכם קיבוצי. 

 דח"צ: כן.

 דירקטור בלתי תלוי: כן.

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן. 

דירקטור חיצוני מומחה: כן. 

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא. 

 תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 14.8.2012

השכלה: בוגרת חשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב; 

 מוסמכת כרו"ח. 

התעסקות בחמש השנים האחרונות: מתן שירותי יעוץ פיננסי ועסקי לחברות.  

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: אם.אר.פי השקעות בע"מ, אלקטריאון וירלס בע"מ, המכון לחקר האינטרנט בע"מ. 

 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן. 

 

 שם: אבי באשר

 תעודת זהות: 054339940

 תאריך לידה: 15.10.1956

 מען להמצאת כתבי בי-דין: יוסף מילוא 11, תל אביב.

 נתינות: ישראלית.

חברות בוועדות דירקטוריון: ועדת ביקורת, ועדת מאזן וועדה לבחינת כדאיות כלכלית. 

 דח"צ: לא.

דירקטור בלתי תלוי: לא. 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן. 

 עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא. 

 תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 15.2.2010

השכלה: בוגר כלכלה וראיית חשבון, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית 
בירושלים; מוסמך משפטים, אוניברסיטת בר אילן; מוסמך כרו"ח. 

 התעסקות בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל באשר אחזקות בע"מ ודירקטור בחברות שונות.

 תאגידים בהם מכהן כדירקטור: באשר אחזקות בע"מ, פתרונות קמפוסיים בע"מ. 

 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן. 

 

 שם: אריה נחמיאס

תעודת זהות: 069124634 

תאריך לידה: 9.3.1963 

 מען להמצאת כתבי בי-דין: הזית 43, מושב כוכב מיכאל.

נתינות: ישראלית. 

 חברות בוועדות דירקטוריון: ועדה לבחינת כדאיות כלכלית.
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 דחח"צ: לא.

 דירקטור בלתי תלוי: לא.

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן.

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: סמנכ"ל כספים בקבוצת ברמ בע"מ, 
בעלי השליטה בחברה ומכהן כדירקטור בברמ פיננסים בע"מ.  

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 29.6.2011 

השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; 
מוסמך כרו"ח. 

התעסקות בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל כספים בקבוצת ברמ בע"מ. 

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ, ברמ פיננסים בע"מ, ברצלונה הולדינגס בע"מ,  
 .SWEET INN LUX S.A.R.L. 

 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן. 

 

 שם: אשר דן ינאי שליין

 תעודת זהות: 059642991

 תאריך לידה: 8.4.1966

מען להמצאת כתבי בי-דין: קיבוץ שפיים, ת.ד. 227, 60990. 

 נתינות: ישראלית. 

חברות בוועדות דירקטוריון: לא. 

 דח"צ: לא.

 דירקטור בלתי תלוי: לא.

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן.

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא. 

 תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 25.12.2013

השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך כרו"ח. 

התעסקות בחמש השנים האחרונות: יו"ר תעשיות יד חנה חומש', מנכ"ל חוצות שפיים אגש"ח בע"מ, דח"צ בבריטיש 
ישראל השקעות בע"מ. 

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: דירקטור חקלאות עסקים שפיים אגש"ח בע"מ. 

 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן. 

 

 שם: יהונתן אלכסנדר אסיא 

 תעודת זהות: 040852352

 תאריך לידה: 1.3.1981

 מען להמצאת כתבי בי-דין: התומר 35, סביון.

 נתינות: ישראלית.

 חברות בוועדות דירקטוריון: לא.

 דח"צ: לא.

 דירקטור בלתי תלוי: לא.

 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן.

עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא. יצוין כי הינו מייסד ומנכ"ל חברת 
eToro Group Ltd אשר קבוצת ברמ, מבעלי השליטה בחברה, ובעלי המניות הסופיים בה מחזיקים במניותיה (כ-10%). 

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 25.12.2013 
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השכלהה: בוגר מדעי המחשב ומנהל עסקים, האוניברסיטה הפתוחה; מוסמך מדעי המחשב, המרכז הבינתחומי 
הרצליה; קורס ניהול תיקים; יועץ השקעות; מתכנת מוסמך, מייקרוסופט. 

 .eToro Group Ltd -התעסקות בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ודירקטור ב 

 תאגידים בהם מכהן כדירקטור: eToro Group Ltd, קולו טכנולוגיות בע"מ, איטורו טריידינג ישראל בע"מ.

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא. 

האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: לא. 

 

 שם: דוד ברוך

 תעודת זהות: 56073554

 תאריך לידה: 26.11.1959

מען להמצאת כתבי בי-דין: איינשטיין 35, רעננה. 

 נתינות: ישראלית. 

 חברות בוועדות דירקטוריון: ועדת תגמול, ועדת הסכם קיבוצי. 

  דח"צ: לא

 דירקטור בלתי תלוי: כן.

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית: כן. 

 עובד של החברה, חברה בת, חברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה: לא.

תאריך תחילת כהונה כדירקטור: 17.7.2013 

 השכלה: בוגר כלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

 התעסקות בחמש השנים האחרונות: יו"ר ושותף בקרן יסודות, דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות.

תאגידים בהם מכהן כדירקטור: תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ, ריט 1 בע"מ, דה זראסאי גרופ לטד,  
סילברסטין נכסים לימיטד, יקב רמת הגולן בע"מ, השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ (חברה פרטית בבעלות 

הסוכנות היהודית).  

 בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: לא.

 האם החברה רואה בדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי: כן.

 

 תקנה 26א' - נושאי משרה בכירה של התאגיד
 

שם: אילן רביב 

 תעודת זהות: 068493931

 תאריך לידה: 12.1.1962

 תאריך תחילת הכהונה: 1.4.2013 (החל לכהן כמנכ"ל מיטב בית השקעות ב-1.4.2010).

התפקיד בחברה: מנכ"ל. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ; 
דירקטור בחברות: מיטב דש ברוקראז' בע"מ, מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ, דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ, 

קבוצת פנינסולה בע"מ, מיקדו קרנות גידור בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

Imperial College, -ב Management Science השכלה: בוגר כלכלה, אוניברסיטת אטנאו די מנילה, פיליפינים; מוסמך
  .University of London

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל החברה, מנכ"ל מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ. 

 

 שם: רונן טוב

 תעודת זהות: 058763418

 תאריך לידה: 16.5.1964

 תאריך תחילת הכהונה: 1.8.2013

 התפקיד בחברה: משנה למנכ"ל.
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תפקיד בחברה בתת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: יו"ר דירקטוריון מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, 
דירקטור במ.ד. אוצר בע"מ, תכלית מכשירים מורכבים בע"מ, תכלית מכשירים פיננסים בע"מ, י.ק.ב סוכנות לביטוח 

בע"מ, מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, רימונים סוכנות לביטוח בע"מ, מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ. 

 בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.

השכלה: בוגר כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה 
העברית בירושלים; לימודי אקטואריה אוניברסיטת חיפה. 

 ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: משנה למנכ"ל החברה. 

 

שם: ליאת כהן-דוד 

 תעודת זהות: 027142645

 תאריך לידה: 28.4.1974

 תאריך תחילת הכהונה: 19.10.2005

 תפקיד בחברה: סמנכ"ל ויועצת משפטית.

 תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: יועצת משפטית ומזכירת חברה של חברות הקבוצה. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

 השכלה: בוגרת במשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל; עו"ד. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל ויועצת משפטית בחברה.  

 

 שם: ערן ספרנוביץ

 תעודת זהות: 038231163

 תאריך לידה: 10.11.1975

 תאריך תחילת הכהונה: 18.8.2014

 תפקיד בחברה:סמנכ"ל חטיבת הלקוחות.

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, 
דירקטור במיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ, בסלע סוכנות לביטוח בע"מ ובקריב סוכנות לביטוח בע"מ. 

 בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.

השכלה: בוגר כלכלה וניהול, מכללת עמק יזרעאל.  

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל חטיבת הלקוחות בחברה, סמנכ"ל מכירות ארוך טווח בחברה, מנהל 
מערך הסוכנים בדש גמל ופנסיה בע"מ; מנכ"ל מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, דירקטור במיטב דש סוכנות 

לביטוח, דירקטור בסלע סוכנות לביטוח וקריב סוכנות לביטוח בע"מ. 

 

 שם: גיל צבר

תעודת זהות: 013368287 

 תאריך לידה: 28.7.1968

 תאריך תחילת הכהונה: 1.1.2014

 תפקיד בחברה: סמנכ"ל מערכות מידע.

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: דירקטור במיטב דש נכסים בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגר מנהל עסקים, מכללת רופין; מוסמך משפטים, אוניברסיטת בר אילן. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל מערכות מידע בחברה. 

 

שם: אסף עזרא 

תעודת זהות: 027210988 

 תאריך לידה: 22.2.1974

 תאריך תחילת הכהונה: 17.7.2013
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 תפקיד בחברהה: סמנכ"ל שיווק ומכירות פיננסיות.

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: יו"ר דירקטוריון וממלא מקום מנכ"ל מיטב דש 
הלוואות בע"מ, דירקטור בתכלית מכשירים מורכבים בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגר מנהל עסקים, מכללת רופין; מוסמך מנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו; בעל רישיון משווק השקעות 
(בהתליה מרצון).  

  ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל שיווק ומכירות פיננסיות בחברה.

 

 שם: עינת רום

 תעודת זהות: 022884837

 תאריך לידה: 17.1.1967

 תאריך תחילת הכהונה: 9.4.2014

 תפקיד בחברה: סמנכ"ל כספים בחברה.

 תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מעניקה שירותים לכלל החברות בקבוצה.

דירקטורית בתכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ, מיטב דש נכסים בע"מ, מיטב דש ברוקראז' בע"מ, מיטב דש 
שווקים פיננסים בע"מ. 

 בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.

השכלה: בוגרת כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת משפטים אוניברסיטת בר אילן; מוסמכת  
כרו"ח.  

 KPMG -ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל כספים בחברה, חשבונאית ראשית בחברה, "סניור מנג'ר" ב
סומך חייקין. 

 

 שם: חגי אורן

תעודת זהות: 035811934 

 תאריך לידה: 5.12.1978

 תאריך תחילת הכהונה: 11.1.2012. ביום 8.10.15, מונה לסמנכ"ל ניהול סיכונים ואכיפה.

 תפקיד בחברה: סמנכ"ל אכיפה וניהול סיכונים.

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: ממונה אכיפה פנימית בחברות בת בקבוצה. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

 השכלה: בוגר משפטים ומנהל עסקים, המרכז הבינתחומי; מוסמך כעו"ד.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל ניהול סיכונים ואכיפה בחברה, ממונה אכיפה פנימית בחברות בת 
בקבוצה. 

 

 שם: מאיר איליה

 תעודת זהות: 024664633

 תאריך לידה: 16.3.1970

תאריך תחילת הכהונה: 30.5.2013 

 תפקיד בחברה: מבקר פנימי.

 תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: לא.

 בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא.

השכלה: בוגר מנהל עסקים, חשבונאות ומימון, המסלול האקדמי המכללה למנהל; מוסמך מנהל עסקים, המסלול 
האקדמי המכללה למנהל; מוסמך משפטים, אוניברסיטת בר אילן; מבקר פנימי מוסמך C.I.A; מוסמך כרו"ח. 

 ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: שותף, משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן.
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 שםם: רפי ניב

 תעודת זהות: 058255167

 תאריך לידה: 28.5.1963

 תאריך תחילת הכהונה: 5.2.2010

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל  מיטב דש קרנות 
נאמנות בע"מ. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

 השכלה: בוגר הנדסת תעשייה וניהול, הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן.

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. 

 

 שם: איתן רותם

 תעודת זהות: 038462446

 תאריך לידה: 30.3.1976

 תאריך תחילת הכהונה: 1.9.2014

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים 
בע"מ.  

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ, דירקטור 
במדפ קרנות הלוואות בע"מ ובחברת נוקס ניהול עושר בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגר משפטים וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מנהל 
השקעות; בעל רישיון עריכת דין (מותלה). 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ, סמנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ. 

 

שם: איל סגל 

 תעודת זהות: 022328942

 תאריך לידה: 22.6.1966

 תאריך תחילת הכהונה: 30.5.2013

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל תכלית מדדים ניהול 
קרנות נאמנות בע"מ.  

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ; 
שימש עד שנת 2018 כנושא משרה בחברות מקבוצת תכלית, יו"ר דירקטוריון מיטב דש טרייד בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

 השכלה: בוגר מדעי המזון, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ.

 

 שם: דוד אללוף

 תעודת זהות: 302068374

 תאריך לידה: 15.06.1971

תאריך תחילת הכהונה: 30.05.2013 

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: יו"ר דירקטוריון תכלית מדדים 
ניהול קרנות נאמנות בע"מ. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: יו"ר דירקטוריון תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות 
בע"מ; יו"ר דירקטוריון תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ; שימש בשנת 2018 כדירקטור בחברות מקבוצת תכלית 

(חלקן נמצאות למועד בדוח בפירוק מרצון); דירקטור וחבר בוועדת ביקורת במיטב דש טרייד בע"מ.  

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 
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השכלהה: בוגר מנהל עסקים, המכללה האקדמית נתניה. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון פעיל של חברות תכלית המנויות לעיל; מנכ"ל משותף 
ודירקטור בחברות תכלית המנויות לעיל; דירקטור בחברת מגנוליה אינווסמנט בע"מ, גבניה בע"מ, מ.ב השקעות 

בע"מ, נילי השקעות בע"מ ובקבוצת "מייקל דייוויס". 

 

שם: טדי לין 

תעודת זהות: 317514842 

תאריך לידה: 29.5.1978 

תאריך תחילת הכהונה: 26.1.2014 (החל מיום 30.9.2014 מכהן כמנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ). 

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה 
בע"מ. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ; מנכ"ל איילון 
נכסים (2015) בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגר כלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית 
בירושלים ; מוסמך כרו"ח. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מבקר פנים בחברות בנות בקבוצת מיטב 
דש בע"מ. 

 

שם: עומר מילויצקי 

תעודת זהות: 031115603 

תאריך לידה: 17.4.1980 

תאריך תחילת הכהונה: 24.03.15 

 .(CDO) תפקיד בחברה: מנהל דיגיטל

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: לא 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא 

השכלה: בוגר בתקשורת וניהול, המסלול האקדמי המכללה למנהל. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל דיגיטל (CDO) בחברה, פיתוח עסקי-דיגיטל בלאומי קארד. 

 

שם: אושר טבול 

תעודת זהות: 034461533 

תאריך לידה: 25.11.1977 

15 תאריך תחילת הכהונה: ינואר 2018

 עובד בקבוצה מיוני 2003. בינואר 2018 מונה כנושא משרה בכירה. 15

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: מנכ"ל מיטב דש טרייד בע"מ. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: דירקטור במיטב דש ניהול תיקים בע"מ, מיטב דש 
חצבים ניהול השקעות בע"מ, חבר ועדת ביקורת של מיטב דש ניהול תיקים בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא 

השכלה: בוגר כלכלה וניהול, המסלול האקדמי המכללה למנהל; מוסמך במנהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה 
למנהל; רישיון לשיווק השקעות מטעם הרשות לני"ע; רישיון לניהול תיקים מטעם רשות ני"ע. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל מיטב דש טרייד, סמנכ"ל מסחר בחברת מיטב דש טרייד, יו"ר איגוד 
הברוקרים, דירקטור בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ, מנכ"ל תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ, דירקטור בחברות 

מקבוצת תכלית תעודות סל. 
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שםם: גיא מני 

תעודת זהות: 034172858  

תאריך לידה: 5.8.1977 

תאריך תחילת הכהונה: 1.11.2018 

תפקיד בחברה: נושא משרה בכירה בתאגיד נשלט בעל השפעה מהותית על התאגיד: מנהל השקעות ראשי חיסכון 
ארוך טווח. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: דירקטור, חבר וועדת השקעות וועדת ביקורת  
במיטב דש קרנות נאמנות בע"מ.  

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא 

השכלה: בוגר הנדסת תעשיה וניהול, מכללת שנקר; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנהל השקעות ראשי בחברה, מנהל צוות אג"ח ומנהל השקעות ראשי בפנסיה 
בחברה, מנהל צוות אג"ח. 

 

שם: מיכה אבני 

תעודת זהות: 015718414 

תאריך לידה: 13.6.1969 

תאריך תחילת הכהונה: 8.12.2014 

תפקיד בחברה: מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ, מנכ"ל פנינסולה בע"מ, מנכ"ל פנינסולה אשראי מסחרי בע"מ, שותף 
מנהל פנינסולה ניהול קרנות בע"מ. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ, מנכ"ל פנינסולה 
בע"מ, מנכ"ל פנינסולה אשראי מסחרי בע"מ, שותף מנהל פנינסולה ניהול קרנות בע"מ. דירקטור -קבוצת פנינסולה 

בע"מ , פנינסולה בע"מ, פנינסולה אשראי מסחרי בע"מ, פנינסולה ניהול קרנות בע"מ. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגר משפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב 
ואוניברסיטת North Western במשותף.  

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ; מנכ"ל פנינסולה בע"מ, מנכ"ל פנינסולה 
אשראי מסחרי בע"מ; שותף מנהל – פנינסולה ניהול קרנות בע"מ; דירקטור בחברות: ריטה אבני שירותי ייעוץ 
(יו"ר), קבוצת פנינסולה בע"מ, פנינסולה בע"מ, פנינסולה אשראי מסחרי בע"מ, פנינסולה ניהול קרנות בע"מ, קלע 

שלמה בע"מ (חל"צ) (יו"ר) ויו"ר איגוד חברות האשראי בישראל. 

 

שם: שלומית לוי 

תעודת זהות: 56005861 

תאריך לידה: 1.9.1959 

תאריך תחילת הכהונה: 2.3.2014 

תאריך סיום כהונה: 7.2.2019 

תפקיד בחברה: סמנכ"ל משאבי אנוש. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: לא. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגרת פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; מוסמכת פסיכולוגיה, אוניברסיטת תל אביב; בוגרת התוכנית 

הדו שנתית להנחיית קבוצות, אוניברסיטת תל אביב. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה, סמנכ"ל משאבי אנוש בריטאליקס, דירקטור 
למשאבי אנוש בקודאק אי אל. 
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נושאיי משרה בכירה של התאגיד שהחלו את כהונתם לאחר תקופת הדוח 

שם: קרן דיקמן 

תעודת זהות: 27904804 

תאריך לידה: 17.11.1970 

תאריך תחילת הכהונה: 10.2.2019 

תפקיד בחברה: סמנכ"ל משאבי אנוש. 

תפקיד בחברה בת, חברה קשורה של החברה או בבעל עניין בה: לא. 

בעל עניין או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין: לא. 

השכלה: בוגרת הנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; מוסמכת במנהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב. 

ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות: סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה, סמנכ"ל משאבי אנוש בחברת קוקה קולה, 
מנהלת יחידת פיתוח ארגוני (גיוס והדרכה) בחברת אלקטרה בע"מ. 

 

תקנה 26ב - מורשי חתימה עצמאיים 
 

אין.  

 

תקנה 27 - רואה החשבון של התאגיד 
 

קוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח.  מען משרדו – דרך מנחם בגין 144, תל-אביב. 

 

תקנה 28 - שינוי בתזכיר או בתקנון 
 

ביום 10.1.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר אישור הדירקטוריון, תיקונים לתקנון החברה. לפרטים 
נוספים ראה דיווחים מידיים של החברה מיום 4.12.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-118317), מיום 10.1.2019 (מס' 

אסמכתא: 2019-01-005082) ומיום 13.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-005172). 

 

תקנה 29 - המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות האסיפה הכללית (מיוחדת) 
 

 לפרטים בדבר חלוקות דיבידנד ראה סעיף 4 לדוח תיאור עסקי התאגיד. 1.

 ביום 10.1.2019 אישרה האסיפה הכללית (מיוחדת) את עדכון תקנון ההתאגדות של החברה. לפרטים נוספים 2.
ראה דוח מיידי של החברה מיום 10.1.2019 (מספר אסמכתא: 2019-01-005082). 

 ביום 10.1.2019 אישרה האסיפה הכללית (מיוחדת) את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים 3.
ונושאי משרה, לפרטים ראה תקנה 29א' להלן. 

 ביום 12.8.2018 אישרה האסיפה הכללית (מיוחדת) את מינויה של הגברת רונית נועם, דירקטורית חיצונית 4.
בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, שהחלה ביום 14.8.2018. לפרטים ראה דוח מיידי של החברה 

מיום 12.8.2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-075867). 

  
תקנה 29א' - החלטות החברה 

 

 בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 28.11.2006, החברה התחייבה, בכפוף להוראות כל דין, לפטור את 1.
הדירקטורים ונושאי המשרה מכל אחריות כלפי החברה בשל כל נזק שיגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין 

ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה בחברה. 

הפטור כאמור יחול רק ועד כמה שנושא המשרה אינו זכאי לשיפוי על פי הפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה 

הנערכת על ידי החברה. כמו כן, החברה העניקה לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בה, כפי שיהיו מעת לעת, 

שיפוי מראש בשל כל חבות או הוצאה, בגין פעולות שנעשו ו/או ייעשו על ידם בתוקף היות הדירקטור או נושא 

המשרה דירקטור או נושא משרה בחברה או מטעם החברה בחברות המוחזקות על ידי החברה. סכום השיפוי 

שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שיירכש ע"י החברה 



   

19 

מעת לעת) לכל הדירקטורים ונושאי המשרה במצטבר על פי כל כתבי הפטור והשיפוי, בגין אחד או יותר מסוגי 

האירועים המפורטים בכתב הפטור והשיפוי, לא יעלה על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים 

המבוקרים או הסקורים של החברה אשר יהיו ידועים ביום קרות כל אירוע או עד סך של 5,500 אלפי ₪, הגבוה 

מביניהם (להלן: "כתבב השיפוי המקורי"). ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את הענקת כתבי הפטור 

והשיפוי לדירקטורים אשר הינם בעלי השליטה בחברה, בהתאם להוראות תקנה 1ב(5) לתקנות ההקלות. למידע 

נוסף, ראה דיווח מיידי מיום 28.11.2006 (מס' אסמכתא 2006-01-145900) ודיווח מיידי מיום 31.3.2010 מספר 

אסמכתא 2010-01-437943, הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה.  

 ביום 29.5.2011 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תיקון לכתב הפטור והשיפוי שהוענק לנושאי המשרה 2.
בחברה שאינם דירקטורים. במסגרת התיקון כאמור הוגבל סכום השיפוי הכולל על פי כתב השיפוי, כך שסכום 

השיפוי המצטבר שתשלם החברה על פי כל כתבי הפטור והשיפוי, לא יעלה במצטבר על הגבוה מבין 25% מההון 

העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה לפני קרות האירוע בר השיפוי או סך של 100 

מיליון ₪. לפרטים ראו הדיווח המיידי של החברה מיום 29.5.2011 (מס' אסמכתא: 2011-01-166419) (להלן: "כתב 

השיפוי המתוקן") הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה. יובהר, כי כתב השיפוי המתוקן הוצא על ידי החברה לנושאי 

משרה שאינם דירקטורים בלבד, וכי ביחס לנושאי משרה שהינם דירקטורים ממשיכות לחול הוראות כתב 

השיפוי המקורי. למידע נוסף, ראה דיווח מיידי מיום 29.05.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-166419), הנכלל בדוח 

זה על דרך ההפנייה. 

 ביום 23.2.2012 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה) 3.
הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות לדירקטורים ולנושאי המשרה הנמנים על בעלי 

השליטה בחברה, ביחס להליך אכיפה מנהלית. בהתאם להוראות כתב השיפוי כאמור, סכום השיפוי הכולל על 

פי כתב השיפוי לא יעלה במצטבר על 25% מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים האחרונים של 

החברה שהיו ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 18.1.2012 (מס' 

אסמכתא: 2012-01-019173) הנכלל בדוח זה על דרך ההפנייה. למידע נוסף, ראה דיווחים מיידיים מיום 23.02.2012 

(מס' אסמכתא 2012-01-051144) ו-18.01.2012 (מס' אסמכתא 2012-01-019173), הנכללים בדוח זה על דרך 

ההפנייה. 

חברות בנות העניקו שיפוי ופטור לנושאי המשרה בהן בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בכל כתב שיפוי ופטור,  4.

לרבות במקרים של תביעות והוצאות נלוות כנגד נושאי המשרה ובכפוף להוראות הדין. סכומי השיפוי הינם 

בהתאם למפורט בכתבי השיפוי. החברה העניקה התחייבות לשיפוי לחלק מהחברות הבנות בהתאם להסכמות 

בין הצדדים. 

 ביום 27.5.2013 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון) את התקשרות 5.
החברה עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס") בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

מסוג Run off , המכסה פעילות עבר החל מיום 25.1.2010 ועד ליום 19.3.2013 (מועד השלמת עסקת מיטב דש), 

לתקופת ביטוח של 7 שנים החל מיום 19.3.2013 ועד ליום 18.3.2020. למידע נוסף, ראה דיווחים מיידים מהימים 

8.5.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-057064 ו- 2013-01-057148) ו-27.05.2013 (מס' אסמכתא 2013-01-073549), 

הנכללים בדוח זה על דרך ההפנייה. 

 ביום 10.1.2019 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון) את התקשרות 6.
החברה עם הפניקס בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, לתקופת ביטוח החל מיום 

20.11.2018 עד ליום 20.4.2020 (17 חודשים) בהפניקס. למידע נוסף, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים 

4.12.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-118317) ו-10.1.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-005082), הנכללים בדוח זה על 

דרך ההפניה. ביום 7.1.2019 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור 

גם ביחס לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם וביחס למר אילן רביב, מנכ"ל החברה, וזאת 

בהתאם להוראות תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000. לפרטים נוספים ראו הדיווח 

המידי של החברה מיום 7.1.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-002571), הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  

 ביום 19.7.2017 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון) את התקשרות 7.
החברה עם הפניקס בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, לתקופת ביטוח החל מיום 
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20.6.2017 ועד ליום 19.11.2018 (17 חודשים) בהפניקס. למידע נוסף, ראה דיווחים מיידיים מהימים 26.6.2017 

(מס' אסמכתא 2017-01-665301) ו-20.7.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-075231) הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. 

 ביום 15.3.2018 אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת הביקורת) השקעה של מנכ"ל החברה בחברת 8.
ליקווידיטי יחד עם החברה, בהתאם לסעיף 255 לחוק החברות. לפרטים נוספים ראה סעיף 13.5.8 לדוח תיאור 

עסקי התאגיד. 

 

 

 

 

27 במרץ, 2019     

____________________ 

מיטב דש השקעות בע"מ 

  

    שמות החותמים:

אלי ברקת, יו"ר הדירקטוריון. 

אילן רביב, מנכ"ל. 
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 1שאלון ממשל תאגידי

 פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום 16.3.2014.  1

 

הדירקטוריון  עצמאות 

  
 נכון 

 
לא נכון 

.1 
 

בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר. 

 

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על 90 ימים, כאמור 
בסעיף 363א.(ב)(10) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו 

בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדיווח (ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין 
הדירקטורים החיצונים השונים):  

 

דירקטור א':  יעקב גולדמן 
 

דירקטור ב': רונית נועם 

 

 

 V 
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מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:2. 

המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 3/10  3 הדירקטורים הבלתי תלויים2שיעור2. 

 

: ______. 5התאגיד 4שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון

 

Xלא רלוונטי (לא נקבעה הוראה בתקנון). 

 _____ _____

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ונמצא כי הם קיימו בשנת 3. 
הדיווח את הוראת סעיף 240(ב) ו-(ו) לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים (והבלתי תלויים) 

המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני (או בלתי תלוי). 

 V 

 .4
6כל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, אינם כפופים

דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים). 
 למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט 

 V 

                                                                 
 בשאלון זה, "שיעור"- מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה 3/8. 2

לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 3 
 לענין שאלה זו - "תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי - הוראות המפקח על הבנקים). 4
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 5

לעניין שאלה זו  - עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת 6 

התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו 
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אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור) -  יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו  
במגבלה האמורה: _____. 

כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא 5. 
השתתפו בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף 278(ב) לחוק החברות): 

אם תשובתכם הינה "לא נכון"  -  

האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 278(א) סיפה: 

לא    (יש לסמן x  במשבצת המתאימה).   כןן  

יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו  בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א:  
   ._____

 V 

בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא נכח בישיבות 6. 
הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח.  

 

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או נושא משרה 
בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור) – יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות 

הדירקטוריון כאמור: 

 

זהות: _____. 

 

תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): _____. 

 V 
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פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו): _____. 

האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידוו: : כןן       לא  (יש לסמן x  במשבצת המתאימה). 

 בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו: _____, נוכחות 7שיעור נוכחותו
אחרת: _____ 

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

הדירקטורים  וכישורי  כשירות 

  
נכון 

 
לא נכון 

 .7
 

בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד, 

.  8שאינם דירקטורים חיצוניים (לעניין זה – קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה)

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין –   

 V 

                                                                 
 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 7

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 8
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פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: _____. א. 

  

  
הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים: _____. ב. 

  

  
מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים: _____. ג. 

  

  
הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון: _____. ד. 

  

התאגיד דאג לעריכת תוכנית הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד 8. 
והדירקטורים, וכן דאג לעריכת תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד 

שהדירקטור ממלא בתאגיד.  

לא    (יש לסמן  x  במשבצת המתאימה)  אם תשובתכם הינה "נכון"- יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח: Vכןן      

 V 

א9. 
.

בתאגיד נקבע מספר מזערי נדרש של דירקטורים בדירקטוריון שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

אם תשובתכם הינה "נכון" - יצוין המספר המזערי שנקבע: 3. 

 V 

ב
.

מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח - 

: 7.  9בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

: 10 10בעלי כשירות מקצועית

  

                                                                 
לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005.  9

 ר' ה"ש 9.  10
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במקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט 
בתקופת זמן של 60 ימים מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 

א 10.
.

בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים. 

 . _____אם תשובתכם הינה "לא נכון" - יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור:

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 60 ימים, ואולם 
בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני המינים: 

._____ 

V 
 

ב
.

 מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה: 

 9I  :גברים
.I 1 :נשים

 
 

_____ 
_____ 

וכינוס אסיפה כללית) ) הדירקטוריון   ישיבות 

  
 נכון

 
 לא נכון

.11 
 

 א.
מספר ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשנת הדיווח:  

 רבעון ראשון (שנת 2018):   4
3

 
I  רבעון שני:                           

2

 
I  רבעון שלישי:                      

2

 
I                        :רבעון רביעי 

_____ 
 

_____ 

l::::::=------l
_ ii;:== =

=
I ~ nR

 
I_ 

IC
 

JI -
I 

I 
I 

I
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 ב.
השתתפותו בישיבות 11לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור

הדירקטוריון (בס"ק זה - לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך 
שנת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): 

 

 

 (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים).

_____ _____ 

שיעור שם הדירקטור 
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 
בישיבות    

ועדת 

112 ביקורת

    

 

שיעור 
השתתפותו 
בישיבות  

הועדה 
לבחינת 
הדוחות 

13   כספיים

שיעור 
השתתפותו
בישיבות  

ועדת 

תגמול

 
  

14    

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
בהן הוא חבר (תוך 
ציון שם הועדה) 

ועדה לבחינת כדאיות  - - - 91% אלי ברקת
כלכלית – 100% 

ועדה לבחינת כדאיות     100% צבי סטפק   
 כלכלית - 80% 

 

  
 

ועדה לבחינת כדאיות     91% אבנר סטפק 
 כלכלית - 100% 

 

                                                                 
 ר' ה"ש 2.  11
  לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.12

לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13 

 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 14

•• 11 
.I 

I 
~
 

D
 

~
 

-
-

-
-

-
-

!OOD 
DOD 

I 
1[J[J 
-

-
-
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יעקב גולדמן, 
דח"צ 

ועדה לבחינת כדאיות  100% 100%100%  100%
 כלכלית - 100% 

 

  
 

רונית נועם, 
דח"צ 

100% 100% 100% 100%  
 

 

  
 

ועדה לבחינת כדאיות   100% 100% 91% אבי באשר
 כלכלית - 80% 

 

  
 

ועדה לבחינת כדאיות     91% אריה נחמיאס
 כלכלית - 100% 

 

  
 

אשר דן ינאי 
שליין  

91%     
 

 

  
 

יהונתן 
 אלכסנדר אסיא

91%     
 

 

  
 

  100%   100% דוד ברוך
 

 

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה  12.
הכפופים לו, בלא נוכחותם וניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם.  

 

V  

1• L] i•• CLJ• LJ•• • C] i•• CLJCJLJ•• 
•• l l•• CD•• D• r7_-] Jnn~lJn•nn r7_-] Jnn~lJn•nn 

1• L] i•• CLJ• LJ•• 
1• L] i•• CLJCJLJ•• 

I 'I !r--, 

I 
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הדירקטוריון ראש  ויושב  הכללי  המנהל  תפקידי  בין   הפרדה 

  
 נכון

 
 לא נכון

.13 
 

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון. 

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 60 ימים כאמור 
בסעיף 363א.(2) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן 

._____ בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור: 

 

V  

.14 
 

בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי. 

בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 90 ימים כאמור בסעיף 
363א.(6) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד 

_____. מנכ"ל כאמור: 
 

V  

.15 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם  

. 15להוראות סעיף 121(ג) לחוק החברות

 Xלא רלוונטי (ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור).

  

.16 
המנכ"ל אינו קרוב של יו"ר הדירקטוריון.   

 

 

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) – 

V  

 _____ __________.תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:   א.

                                                                 
 בחברת איגרות חוב – אישור בהתאם לסעיף 121(ד) לחוק החברות. 15
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ב. 

:   16הכהונה אושרה בהתאם לסעיף 121(ג) לחוק החברות

: I  

 

 כן 

 

. I לא 

(יש לסמן  x  במשבצת המתאימה) 

_____ _____ 

.17 
 

בעל שליטה או קרובו אינו מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).

V  

 

הביקורת ועדת    

  
 נכון

 
 לא נכון

.18 
 

 בועדת הביקורת לא כיהן בשנת הדיווח -
_____ _____ 

 בעל השליטה או קרובו. א.

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

V 
 

 
 V יו"ר הדירקטוריון. ב.

 

                                                                 
 בחברת איגרות חוב – אישור בהתאם לסעיף 121(ד) לחוק החברות. 16
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V דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו. ג. 
 

V דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע. ד. 
 

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה. ה. 

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

 V
 

 .19
 

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות 

ועדת הביקורת, למעט בהתאם להוראות סעיף 115(ה) לחוק החברות.  

 V 

 .20
 

מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי 

הועדה, כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני.  

. אם תשובתכם הינה "לא נכון" -  יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור : _____

 V 

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות 21. 

של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד. 

 V 

בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה, היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת 22. 

הועדה (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו).  

 

 V 

בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר 23. 

לליקויים בניהול עסקיו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור. 

 V 
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ועדת הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר 24. 
ושכר טרחתו ביחס לדוחות הכספיים בשנת הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה  ראויים. 

 V 

הכספיים  הדוחות  לאישור  המקדימה  הועדה) בעבודתה  הכספיים (להלן -  הדוחות  לבחינת  הועדה  תפקידי 

  
נכון 

 
לא נכון 

יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון א. 25. 

בדירקטוריון  לאישור הדוחות הכספיים: 2 ימי עסקים. 

 _____ _____

 

ב. 
מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור 

הדוחות הכספיים:  

דוח רבעון ראשון (שנת 2018): 3 ימי עסקים.     
 דוח רבעון שני: 3 ימי עסקים.                       

דוח רבעון שלישי: 2 ימי עסקים. 
דוח שנתי: 3 ימי עסקים. 

 
 _____

 
 _____

 
מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון ג. 

לאישור הדוחות הכספיים: 

דוח רבעון ראשון (שנת 2018): 3 ימי עסקים. 

  דוח רבעון שני:  3 ימי עסקים.                   

דוח רבעון שלישי: 3 ימי עסקים. 

דוח שנתי: 3 ימי עסקים. 
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 רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון, בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד 26. 

המתייחסים לתקופות הנכללות בשנת הדיווח. 

 אם תשובתכם הינה "לא נכון", יצוין שיעור השתתפותו: ______

 V 

 .27
_____ _____ בועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנתי, כל התנאים המפורטים להלן: 

 
מספר חבריה לא פחת משלושה (במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור). א. 

 V 

 
ב. 

 

התקיימו בה כל התנאים הקבועים בסעיף 115(ב) ו-(ג) לחוק החברות (לענין כהונת חברי ועדת ביקורת). 

 V 

 
יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג. 

 V 

 
כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד. 

 V 

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל ה.  
מומחיות חשבונאית ופיננסית.   

 V 

 
חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו. 

 V 

 
ז. 

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות. 

 V 

 
אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) 

 . _____ לא התקיים התנאי האמור וכן התנאי שלא התקיים:
 _____ _____
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ועדת תגמול   

  

נכון 

 

לא נכון 

הועדה מנתה, בשנת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב (במועד הדיון  28. 

בועדה). 

 לא רלוונטי (לא התקיים דיון). 

 V 

תנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות (כללים  29. 

   בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.
 V 

בועדת התגמול לא כיהן בשנת הדיווח -  30. 
 

 _____
 

 _____

בעל השליטה או קרובו. א. 

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

 V 

 V יו"ר הדירקטוריון. ב.  

 V דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו. ג. 
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 V דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע. ד. 

דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה. ה. 

 לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

 V 

בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי  31. 

מהם נדרש לשם הצגת נושא מסוים. 

 

 V 

ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים 267א(ג), 272(ג)(3) ו-272(ג1)(1)(ג) לאישור עסקה 32. 
או מדיניות תגמול, למרות התנגדותה של האסיפה הכללית.  

 –אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין 

 סוג העסקה שאושרה כאמור: ______

 מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת הדיווח: ______ 

 

V  
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 מבקר פנים 

 
 

נכון 
 

לא נכון 

 יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד.33. 
 V 

יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח.   34.

__ (יש לסמן  x  במשבצת המתאימה). ___ בנוסף, יפורטו נושאי הביקורת בהם עסק המבקר הפנימי בשנת הדיווח: 

 

 V 

): 500 שעות (לא כולל חברות בנות).  17היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח (בשעות35. 
 _____ _____

בשנת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפנימי.  
 V 

המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם 36. 

התאגיד, בעל השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.   

 V 

                                                                 

כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין. 17 
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עסקאות עם בעלי עניין 

 
 

נכון 
 

לא נכון 

 .37 

בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) אינו מועסק על-ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול. 

אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין –  

מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על-ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות - 

חברות ניהול): 5. 

האם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:  -  

V כן 

   לא 

(יש לסמן  x  במשבצת המתאימה) 

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). _____. 

  X
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                 ___________________________________                   _______________________________            ______________________________ 

                                         

 

.38 

 

. 18למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר)

אם תשובתכם הינה " לא נכון" – יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו: 

  כן  

X  לא 

(יש לסמן  x  במשבצת המתאימה) 

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה). 

  X

27 במרץ, 2019 

          יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים: רונית נועם    יו"ר ועדת הביקורת: יעקב גולדמן                            יו"ר הדירקטוריון: אלי ברקת  

                                                                 
 שאלה 38 - החברה עוסקת, בין היתר,  במתן שירותי ביצוע בניירות ערך. חברת  eToro Group Ltd ("eToro") מפתחת ומשווקת פלטפורמת מסחר אינטרנטית ורשת חברתית להשקעות וכן פעילה בחו"ל בתחום 18

ההשקעות. לאור השוני במיקוד העסקי של הפעילויות לא נקבעו הסדרי תיחום פעילות. למיטב ידיעת החברה, מחזיקה קבוצת ברמ בע"מ (חברה אחות של ברמ פיננסים בע"מ, מבעלי השליטה בחברה) וכן בעלי המניות 

  eToro -(כ-10% בדילול מלא); מר אבנר סטפק, המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון בחברה, מכהן גם כדירקטור ב eToro -הסופיים בה באמצעות חברות בשליטתם (מר אלי ברקת, מר ניר ברקת ומר יובל רכבי) מניות ב

ובחברות בנות של  eToro ומחזיק במניות וכתבי אופציה של eToro (פחות מ-1%); מר יוני אסיא, דירקטור בחברה הינו מבין המייסדים, מחזיק פחות מ- 10% ב-  eToro ומכהן כמנכ"ל של eToro; מר אבי באשר, 

דירקטור בחברה כיהן כדירקטור ב- eToro  וכדירקטור בחברה בת של eToro ומחזיק במניות של eToro (פחות מ-1%). 



 

 

דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:   
  

דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות ניירות 
ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970:  

  
מנהלי הקבוצה, בפיקוח הדירקטוריון של מיטב דש השקעות בע"מ  (להלן -  התאגיד), אחראים לקביעתה 

והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, מנהלי הקבוצה הם:  

 מר אילן רביב -  מנכ"ל התאגיד.  1.

 גב' עינת רום - סמנכ"ל כספים של התאגיד.   2.

 גב' ליאת כהן-דוד -  סמנכ"ל בתאגיד ויועצת משפטית של התאגיד.  3.

 מר טדי לין -  מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.  4.

 מר איל סגל - מנכ"ל תכלית מדדים קרנות נאמנות בע"מ. 5.

 מר רפי ניב -  מנכ"ל מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ. 6.

 מר איתן רותם -  מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים בע"מ.  7.

 מר אושר טובול -  מנכ"ל מיטב דש טרייד בע"מ.  8.

 מר גיל צבר -  סמנכ"ל מערכות המידע של התאגיד.  9.
 גב' קרן דיקמן - סמנכ"ל משאבי אנוש של התאגיד. 10.
 מר מיכה אבני - מנכ"ל קבוצת פנינסולה בע"מ 11.

  
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנהל 
הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים 
האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח 
הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם 

על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.  
  

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי 
שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת 

הגילוי.  
  

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 
שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.  

  
בהתאם להנחיית רשות ני"ע, יש לאמץ מודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית מבוסס סיכונים תוך מתן דגש 
על היבט המהותיות. בהתאם לכך, התהליכים המהותיים מאד נקבעו בהתאם למתודולוגיה שאומצה על ידי 
החברה ביישום SOX404 על ידי חברות בארה"ב, אשר הותאמו להנחיות רשות ני"ע בשינויים המחייבים. בהתאם 

למתודולוגיה, קביעת התהליכים המהותיים מאד נגזר מהדוחות הכספיים של החברה במאוחד.    
  

מנהלי הקבוצה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעו בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 
בתאגיד והאפקטיביות שלה.   

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעו מנהלי הקבוצה בפיקוח הדירקטוריון 
כללה:    

 קביעת תהליכים עסקיים מהותיים מאוד לדיווח הכספי, כדלהלן: •
 תשלומים לספקים  1.
 תשלומי עמלות למשווקים עצמאיים ופנימיים בקופות הגמל.  2.
 תשלומי עמלות הפצה לבנקים (בקרנות נאמנות, גמל ופנסיה). 3.
 תשלומי עמלות תפעול לבנקים (בקופות הגמל). 4.
 הכנסות מקופות גמל ופנסיה. 5.
 הכנסות מקרנות נאמנות. 6.
 שכר. 7.
 הכנסות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי בקבוצת פנינסולה בע"מ 8.

              
   



 

 

   
בנוסף קיימים שלושה תהליכים שנקבעו בהנחיות הרשות לני"ע ואשר נחשבים כמהותיים מאוד:    

.1 .(ELC- Entity Level Control) בקרות ברמת הארגון 

.2 .(ITGC) בקרות כלליות על מערכות מידע 

 תהליך סגירת הדוחות הכספיים.  3.
 

 ביצוע הליך הערכת הסיכונים של הבקרה הפנימית ותיעוד התהליכים העסקיים והבקרות הפנימיות •
הקיימות על הדיווח הכספי והגילוי, בהתאם לתהליכים המפורטים לעיל.  

 ביצוע הליך ניתוח פערים קיימים בתכנון הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.  •
 ביצוע אימות לבקרות חדשות ובקרות מפתח ותיקון פערים שהתגלו.  •
 ביצוע בדיקת אפקטיביות הבקרה (Testing) לבקרות מפתח, ובחינת הנהלה לפערים שהתגלו. •

 דיווח רבעוני לועדת מאזן בדבר בקרות פנימיות הקשורות בדיווח הכספי והגילוי.  • 
  

  
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעו מנהלי בקבוצה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון 
והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31 בדצמבר, 2018 

היא אפקטיבית.  

  

  
  
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  

   



 

 

הצהרות מנהלים:  
  

 הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(1):  (א) 
   

  הצהרת מנהלים
  מנהל כלליהצהרת 

אני, אילן רביב, מצהיר כי:  

 בחנתי את הדוח התקופתי של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן -  התאגיד) לשנת 2018 (להלן -  הדוחות);  (1) 

 לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית (2) 

הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 

הדוחות;  

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, (3) 

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

הדוחות;  

 גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, (4) 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  

  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח (א)

הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח 

על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

להוראות הדין; וכן -   

 כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או (ב) 

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;  

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5) 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח (א)  

שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 

שנתיים), התש"ע- 2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת 

ההכנה של הדוחות; וכן -   

 קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח (ב) 

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

לכללי חשבונאות מקובלים;  

 הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות (ג) 

הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.  

  
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  

  

      

    
אילן רביב  
מנכ"ל  

27 במרס, 2019  

  
    



 

 

  
  

 (ב)  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2):  
   

  הצהרת מנהלים
  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  
אני, עינת רום, מצהירה כי:  

 בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של מיטב דש השקעות בע"מ (להלן -  התאגיד) לשנת (1) 

2018 (להלן -  הדוחות);  

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה (2) 

מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, (3) 

את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים 

הדוחות;  

 גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, (4) 

בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  

 את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח (א) 

הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים 

באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו 

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -   

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או (ב)  

מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;  

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:  (5) 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח (א)  

שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים 

שנתיים), התש"ע- 2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא 

לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -  

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים להבטיח (ב)  

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

לכללי חשבונאות מקובלים;  

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות (ג)  

הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו לפני 

הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.  

  

  

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.  

  

      

    
עינת רום  

סמנכ"ל כספים  

27 במרס, 2019  
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